






০ ০ 

শত্রীদর্গাদান লাহিড়ী প্রণীত। 

প্রকাশক, 

ভ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী । 
প্পূর্থবীর ইতিহাস” কার্ধ্যানয়, হাওড়া ( কলিকাঁতা)। 



গেন, হাওড়া, হইতে শ্রীৰীরেন্্রনাথ লাহিড়ী 
কর্ুক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
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রামগোপালপুরাধিপতি রাজা শ্রল শবক্ত যোগেন্ত্র কিশোর রায় চৌধুরা রায় বাহাদুর । 



সঃ ঞ [ও ॥ 

শ্ীজীহরেঃ--শরণং। | 

উৎসর্গ 

তির াতি 

আমার অকৃতিম সুহৃৎ অশেষগুণনম্পন্ন, 

রাজ! প্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রাঁয় চৌধুরী রায় বাহাদুর 
সমীপে। 

সভোদয়। 

আপনি বাঁালা-দাহিত্যের একজন 'গ্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং আমার 

অকৃত্রিম সুহ্ৃৎ। আমার “পৃথিবীর ইতিহ|স* প্রকাশের স্বল্প অবগত হইয়া 

অপি আমাকে উৎসাহিত করেন এবং উহার এক খগু প্রকাশ পন্ধে 

কিছু সাহায্য করিতেও সম্মত হন। আমার প্রতি আপনার জন্র!গ এবং 

এই গ্রন্থ গ্রকাশ-বিষয়ে আপনার সহ্ৃদয়তার বিষয় স্মরণ করিয়া! এই খণ্ড 

"পৃথিবীর ইতিহাস” আপনার নামে উৎসর্গ কর! হইল। আপনি নুখশ্বাস্থা 

সহ দীর্ঘজীবী হইয়া আমার এই আরব ব্রত স্পাদনে সহায় হউন। ইতি-_ 

পৃথিবীর ইতিহাস' কার্য্যালয়, বিনীত 

হাওড় । | রা 

ৰ ২৭এ ফান্তন। ১৩২৪ সাল। ] শরীদুর্গাদাদ লাহিড়ী । ূ 

টি 





স্লস্ম্মা & 

বড় জটিল রহস্তমন্ন_-প্রাচীন ভারতের মেই অনন্ত অতীতের ইতিহাস! মে রহগ্ত 
যতই উদঘাটিত হইবে, ইতিহাসের ধার! ততই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। বর্তমান, 

ইতিহাস. ইউরোপীগ ম্চাসমরে পৃথিবীর মানচিত্র যেমন নূতন রঙে রঞ্জিত হুইবে, 
নৃহন মুন্তি নিঃসন্দেহ; সেইরূপ অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধানের ফলে, ভারতবর্ষের, 

পরগ্রহ করিবে। ইতিবৃত্ত,-শুধু ভারতবর্ষেরই ব| বলি কেন, পৃথিবীর পুরাবৃত্ব._এক 
নুতন অবয়ব পরিগ্রহ করিবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-বাণিজ্য, শোর্ষ্য-বীর্ষ্যে, শিক্ষা-সৌকষে', 

যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত সর্ববিষয়েই পৃথিবীর 
হতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। জ্ঞান-বারিধির অভ্যন্তরে ধিনি যতই অঙ৭.- 

তণে অবগাহন করিতে সমর্থ হইবেন অতীত গৌরবের অনন্ত রত্ররাজি ততই তাহার 

নয়ন-পথে উদ্ভাসিত হইবে,--আর ত্বাহার সেই জ্ঞান-গবেষণার ফলে, কত কত অভিনব 

তত আবন্কৃত হুইয়া, ইতিহাস নুতন মুন্তি পরিগ্রহ করিবে। 

কি ভ্রান্ত বিশ্বাসই বদ্ধঘূল হইতে বনিয়াছিল। অসভ্য বর্বর ছিলাম--প্র!চীন ভারতের 

'আধবাপিধর্গ আমর! ১--মধা-এাসয়ার এক অজানিত সভ্যজাতি আসিয়া উদ্ধার-সাধন করিয়া 

রি গেণ--আমাদিগের )১--আর, সেই আগন্তক জাতির বংশধর খাঁলয়! 

গরিহার পরিচয় দিতে গৌরব অগুভব করিতে শিক্ষা পাইলাম_আমপা! এ 

কর! কলুষিত শিক্ষা্কি অধঃপঙনের পথেই আমাদিগকে আক্কষ্ট করিঝা 
লইয়া চপিয়াছিল। শুভন্দণে জ্ঞানের নবীন আলোক-রশ্মি হৃদয়ে গ্রবেশ করিল /--শুভক্খণে 

গুত-সাধনার ফলে মে আলোকে সত্য-তত্ব প্রতিভাত হুইল! দুরধশী বিজ্ঞঞন এখন আর 
তাই আপনাদিগের অতীত-গৌরবে সন্দিহান নহেন। এই পপৃথিবীর হতিহা%” প্রকাশের 

সঙ্গে সঙ্গে, অনেকেই এখন অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, কোন্ জাতির »স্তান 

আমরা কি ছিলাম-আর কি হইতে চপিয়াছি! ভ্রান্ত বিশ্বাম পরিহাস কর; এ অন্থু- 
ভাবন| নিশ্চয়ই গুভফল প্রস্থ হইবে। 

এক শ্রেণীর কর্মী পুরুষগণ কতকটা বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহারা কেন, -- 
'কোন্ কালে কি ছিলাম, সে গৌরবে আশ্ফাপন বৃথ৷ প্রয়াস মাত্র! এখন কিসে গরীয়ান্ 

গৌরব-্মৃতিই গ্রতিষ্ঠাবান্ হইতে পারি, অভীত-কথা বিশ্থৃত হইয়া কেবল সেই চেষ্টা 

প্রতিষ্ঠার করাই শ্রেয়ঃসাধক | এ উপদেশ, পাশ্চাত্যের পক্ষে--অতীত অন্ধকারময় 

হুল।. নব-অভাখিত জাতির প্রতি--প্রযোজা হইতে পারে। কিন্তু এ উপদেশ 
প্রাচোর উপযোগী )-ধাহাদের অতীত-স্বৃতি চির-দীপামান্ রহিয়াছে, তাহাদের উপযোগী কখনই 

নাক। যাহাদের অভীত-গৌরঘ আদৌ নাই, অতীতের স্থৃতি বিশ্থৃতিয় গর্ভে বিপীন কদিবাষ 



ই. ভাঁয়তবর্ধ। 

চেষ্ট। পাওয়াই তাঁহাদের পক্ষে শ্রেয়; বটে) কেন-না। তাহাতে সহজেই তাঁহাদের হাদয়ে আত 

স্ংঘার সর হইবে, এবং এঁছিক উন্নতিকেই চরম উন্নতি মনে করিয়া তাহার! আত্ম-সম্ভোধ 

লাভ করিবে। কিন্তু ধাহাদের অভীতম্পরিচয় উজ্জল হইদা আছে, তাহাদের চক্ষের 

সমক্ষে পুনঃপুনঃ দেই দৃশ্ঠ প্রতিভাত হইলে, অস্থতাপের অন্তর্দাছে সে দৃপ্ত তাহাদের 

হৃদয়ে উদ্দীপনার অভিনব অনল প্রজালিত করিয়া দিবে) আর, ভাহাতে তাহারা উন্নতির 

পর উন্নতির উচ্চতম সোঁপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবেন। তখন, কিবা ইহ 
লৌকিক, কিবা পারলৌকিক,-_সর্ববিধ সুখই তাহাদের অধিগত হুইয়] আমিবে।) সংসার 

দেখিবে--গৌরব-স্থতিই স্প্রতিষ্ঠার মূল। 
কর্ম-অনুতাবনার অনুসারী । অগ্রে মনম--আদর্শের অচুধাম ) পরে অনুষ্ঠান-- 

ক্ষর্ম-সম্পাদন-গ্রয়াদ। বাহার আদর্শ যত মহান, তিনি প্রায় তদনুরূপ মহত্বেরই অধিকারী 

্ হইয়া থাকেন। “আমার পিতৃপিতামহ পুণ্যপুত আদর্শ-চরিত ছিলেন । 

শশী আমি কেন ত্রষ্টাচারী হই ?1--এ অনুশোচনা ধাহারই .মনে উপস্থিত 
হইবে, সম্পূর্ণবূপ আয়ত্তাধীন না হউক, তিনি নিশ্চয়ই কিয়ং-পরিমাণেও 

দে গুণ-গৌরবের অধিকারী হইতে পারিবেন। সেই চিন্তা-সেই ভাবন! মানুঘের মনে 

কিরূপে উদয় হইতে পারে, ইতিহাসের পুরাবৃত্তের তাহ! এক লক্ষস্থল হওয়া আবশ্তক। 

এই প্পৃথিবীর ইতিহাসে” প্রাচীন ভারতের সেই গৌরব-কথ| কীর্ডনে, এই জাতীয়- 

জীবনের উৎকর্ষ-সাঁধনের যে মহতী ম্পৃ্া॥ ভগবান করুন, তাহ! পুর্ণ হউক। হুচনার সেই 

আকাজ্ায় অনুপ্রাণিত হইয়াই এই "পৃথিবীর ইতিহাস” প্রণয়নে গ্রবুদ্ধ হুইয়াছি। 
“্যাদৃশী ভাবন! যস্ত পিছ্ধির্ভবতি তাদৃশী"+এ দৈববাণী কি কখনও নিক্ষল হয়? 

এই গ্রন্থ প্রণননে কোনরূপ ধাহাদের পাহাধ্য পাইয়াছি, উপসংহারে তাহাদের প্রতি 

অন্তরের গভীর কৃতজ্ত! প্রকাশ করিতেছি। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার প্রধান সাহাঁধা- 

কারী-শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্তাল। এ বিষয়ে শ্রীমান আমার দক্ষিণহস্ত- 

নদ স্থানীয় বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। অধ্যয়নে তিনি আমার লহুকা রী, 

বিষয়-নির্ববাচনে তিনি আমার সহকারী, অনুসন্ধানে তিনি আমার সহকারী 
ভাধিক বলিব কি, এই থণ্ডের কয়েকটী পরিচ্ছেদ ভিনিই লিখিয়| দিয়াছেন। তীহার হায় 

কৃতী সহকারী লাভ করিয়াছি বলিয়া আশ! হয়, আঁমার অভীগ্লিত এই গ্রন্থ অচিরে 
সম্পন্ন করিতে সমর্থ হুইব। ভগবান! আশা পুর্ণ ফরুন। 

পৃথিবীর ইতিহাস কার্ধালয়, 7 
হাওড়া । 

২৭এ ফান্তন। ১৩২৪ সাল। ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী ও 

নিবেদ ক. 



ভারতবর্ষ । 
০ ২১ (৩৩০১৯ সস 

সংক্ষিপ্ত সৃচীপত্র। 
পরিচ্ছেদ । বিষয়। ৃষ্ঠ। 

১ম। নবধর্ণোর নবজীবন **। ৮,» ১১, ৯৯ 

বৌদ্ধপ্রাধান্তে নুতন শক্তি ৯) জৈনধর্দ ভারতের প্রতিষ্ঠ।-রক্ষার সহায়) জৈন- 
ধর্ম পরম হিভদাধক ১০) বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্্দ হিন্দুধন্দ্েরই অঙগীভূত ১; 
(হন্দু-বৌদ্ধ জৈন তিন ধর্্ের সম্বন্ধ ১১) ভ্রিবিধ কারণে এ তত্ব নির্ধারিত ১২--২২; 
ধর্থের লক্ষণ।লোচনায় হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের ব্রকা ১২; গ্রবৃত্তি-নিবৃত্তি 

এভতির লক্ষণাদির বিষয়,__বুদ্ধদেব নিবৃত্তিমার্গীবলম্বী ১৩; বোদ্বধর্শোর ভিঙ্ুতর। 
অপ্গাস্, নির্বযাণ ও মুক্তি প্রভৃতির প্রসঙ্গ ১৫) হিন্দুধর্দের আচার-অনুষ্ঠানের সহিত 
বৌদ্ধধন্মের আঁচার-অনুষ্ঠানের এঁক্য ১৬) বৌদ্ধধর্দে দোষখ্যাপনে পাপক্ষালনের 
গ্রম্গ, মনগুর উক্তির সহত সারৃশ্ঠ-সম্পন্ন ১৭) থুষ্টধর্মেও দেই ভাব ১৭) এক 
মনাতন ধর্ম হইতে মকল ধর্দেয় উৎপত্তি-গ্রলঙ্গ ১৭--০৯) হিন্দুধর্পের নীতির ও 
উপদেশের লহিত বৌদ্ধধর্মের নীতির ও উপদেশের সাঘৃশ্ত ২০২২; ত্রাহ্ষণাদি 
স্বদ্ধে ও বিবিধ বিষয়ে সে এঁক্য ২১) উপদংহারে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ভ্রান্ত-মতের 
নিরসন ২২--২৬) অন্তান্ত বিষয়ে ভ্রান্তি সম্বন্ধে বক্তব্য ২৪_-২৭ ) বিবিধ সাদৃশ্ত- 

তত ২৭) জৈন-ভিক্ষুগ্ণ কর্তৃক হিন্দু-সন্ন্যাসীর বিধিবিধান গ্রতিপালন ২৮) জৈন- 
ধর্ম সনবস্ধেড সেই উক্তি ২৭--৩১ বিবিধ সাদৃশ্-তত ২৭; অন্তাস্ত সাদৃ্ ৩*). 
জৈনধন্ম বৌদ্বধর্শের পূর্ববন্তী ৩২; অনৈকেঃও কা ৩৪ 

২য়। জৈন ধর্শাশান্ব "* রি ্ [৩৭ 
. আদি-ধন্ষের অনুমন্ধানে ধর্শশান্ত্রের গ্রভীবের বিষয় ৩৭) জৈনশান্ত্র লিপিবদ্ধ 

হওয়ার কান ৩৮) তৎসম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক ৩৮--৩৯) পূর্ববশাস্ত্রের গ্রসঙগ ৪৭) 
লৈন দিদ্ধান্ত-শাস্্র ৪১) আগম ও কল্প-শান্ত্র ৪১) তাহাদের বিভাগ “ও উপবিভাগ 
সমূহ ৪১--৪২$ প্রধান প্রধান দন ধর্দগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪৫--৫২), 
আচারাঙগ-হত্র ৪৩) সুতরকৃতাঙ্গ ৪৫) উত্তরাধায়ন ৪৬) কল্পস্ত্র ৪৭) অন্তান্ত অঙ্গ. 
গরন্থ-স্থানা্গ ত্র, জাত কন্দুকথাঙ সুত্র, উপাসকদশাঙ্গ সুজ, অন্গুতরৌপপাতিক দশ, 
অন্তরকর্দপাল। প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গ, বিপাকস্থত্রা্জ এ্রভৃতি ৪৮) উৈনাচাধ্য ও জৈন. 
রস্থকারগণ ৪৮--৫৯; আস্তান্ত জৈন ধর্মগ্রন্থ ৫৯৫২) দৈনগ্দ্থকার ৫৯৫২) 



& ভারতবর্ষ । 
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৬য়। টনধর্টের আদি-স্তর. ** রর রঃ ৫৩ 
আদি-ধর্মের অনুসন্ধানে ৫৩; জৈনধশ্টের গ্রতিষ্ঠাকাঁলে বিভিন্ন" দাশনিক 

মত ৫৪--৫৭7 টজনধর্মশান্ত্রে তৎকাল-প্রচপলিত চতুর্বধ দার্শনিক মতের উল্লেথ-_ 

জড়বাদ, ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, দৈববাদ; অজ্ঞানবাদ, বৈনায়িকবাদ ৫৪--৫৭) 

বরুদ্ধমতে স্তাদ্বাদ ৫৭) স্যাদ্ধাদ ৫৮--৬০; তাার মুলতত্ব ৫৯)-লেস্তা-বিভাগ গ্রভৃতি 
৬০; জৈনধর্ের আদি স্তর ৬*--৬৩; হিন্দু ও পাশ্চাত্য মতের তুলনায় ৬১7 

ক্রিয়াবাদ ও অক্রিয়াবাদ প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনের সন্থন্ধ-তত্ব নিরূপণ ৬১--৬২ 3 

জৈনশান্্র-সাছিত্যের উদ্ধার-সাধন ৬৩; সে স্থন্ধে পাশ্চাত্য জাতিসমুহের বিবিধ 

গাগাস--জ্যাকবিঃ লাসেন, ওয়েবার, ম্যাক্সমূলার, ক্ল্যাট প্রভৃতি পাশ্চাতা পণ্ডিত" 

হণের চেষ্টার পরিচয় ৬৩--৬৫) জ্যাকবির মন্তব্য ৬৪; অধ্যাপক ভাগ্ডারকার, 

দ্মফে্, বুলার, ভিদ্দেন্ট স্মিথ, ডক্টর এ গাবিণ প্রভৃতির গবেষণা ৬৫। 

৪র্ণ। জৈন-দর্শন রর রঃ *** ৬৬ 
ভীবর মুল লক্ষ্য ৬৬7 মুক্তির গথ-চতুঈয় ৬৬7) প্রথম পথ--জ্ঞান, পঞ্চবিধ 

খনির পরিচয় ৬৭) দ্বিতীয় পথ--_বিশ্বাস বা '্চক্তি ৬৮ ) দশবিধ ভক্তির প্রসঙ্গ ৬৮) 

তৃতীষ পথ--কআচার,--আঁচার পঞ্চবিধ ৬৯; চতৃৎ_ধর্্মপালনে কৃচ্ছতা ৬৯; তাহার 

ভিষিপ বিভাগের পরিচয় এবং পথচতুষ্টয়ের স্ুগ মর্ম ৬৯; মুক্তির পথে বিশ্ব-বিপত্তি-_ 
ছ।বিংশ পরীসহ ৭*--৭১) সম্যকত লাভের "অন্তরায় ৭১) সম্াকত্ব লাভের উপায় ৭১) 

সম্যকত্ব-লাভে ভ্রিসগ্ততি অধাবসায় ও তৎসমুদায়ের প্রকৃতি-পরিচয় ১--৭৫) বর্ধের 

শ্রূপ, কর্ঘা অষ্টবিধ ৭৫7 বেদনীয়, মোহনীয় গাভৃতি কর্ম ৭৬; কর্দতাগে জ্ঞানীর 

বিশিধ কর্তব্য ৭৫--৭৬7 জৈনদর্শনের অন্তান্ত শিক্ষা ৭৭) জৈনদর্শনের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় ৭৭--৭৯; বিনয়-প্রসঙ্গ ৮*) বিনয়-পথে বাধা-বিপত্তি ৮১১ সমিতি 

ও গুপ্তি ৮২7 পঞ্চবিধ সমিতি এবং ভ্রিবিধ গুপ্ির প্রসঙ্গ ৮২--৮৩7 জীব ও 

অজীব ৮৪ দ্বিবিধ জীব--সিদ্ধজীব ৮৪, সংসারী জীব ৮৫7 গতিবিশিষ্ট জীব ৮৭ ; 

পঞ্চেক্্য়বিশি্ই জীব ৮৭) মন্তুত্য-পর্যায় ৮৮; দেবপধ্যার় ৮৯) জৈনধশ্রে পূজা- 

মন্ত্র ৯০ 9 ব্রহ্গণ্য-ধর্মের সহিত তত্তদ্বিষয়ে জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ের সাদৃশ্তাসাদৃশ্ত ৯১) 
কর্খ্মপথ-রোধে আশ্রব ও সংবর ৯২ “কার্ধণ' শরীর ৯২। | 

সাদ 

৫মা মহাবীর স্বামী রি এ | ৮০5 ৯৩ 
ভীর্থক্করের মর্ডেযে অবতরণ ৯২ মহাবীরের অলৌকিক অন্ম-কাহিনী ৯২, 

মহাবীরের জণ-বস্থা। ৯৬ ১ মহাবীরের জন্ম-গ্রহণ ৯৮) জদ্মোৎসব ৯৯; জাতকর্প 
নামকর্ধণাদি ১০) পিতামাতা আত্মীক্স গ্রস্তি ১৯৯) তাহার বংশলতা ১০১৯১ 
মহাবীরের সংসার-বান ১৯১ মহাবীরের গুণগ্রাম ১৭৩? মহাবীরের সঙ্যাসি-গ্রহণ 

১৭৩) ম্হাবীরের কঠোর নংযম-লাধলা ১*৭7 প্রাতিবদ্কক ভূয় ১০৬3 মৃহাবীরের 



সংক্ষিপ্ত সুচীপত্রা € 
পরিচ্ছেদ। বিষয়। | পৃঠা। 

দেছত্যাগ ১*৮) জৈন-বৌদ্ধ অগ্রজ-অনুজ ১০৯) মহাবীর সম্বন্ধে অন্যান্য কথ। 

১১০১১ ; কুন্দগ্রাম ও সিদ্ধার্থ বিষয়ে ১১০) কুন্দগ্রামের অবস্থিতি নির্দেশে 

নানা কথ। ১১১) বাজ! চেটকের প্রসঙ্গ ১১২; মহাবীরের ত্যাগ ১১৩! 

৬ষ্ঠ। জিনগণ এ * *** ১:৪ 
। আ্বন্তান্থ জিন ও তীথক্করগণ ১১৪--২২২; পার্খনাথ ১১৪ ) অরিষ্টনেমি ১১৫; 
খষভদেব ১১৬ আরমস্তাগবতে খষডদেব ১১৭) শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত ভগবান 
খধভদেবের সহিত আদি-তীথত্কর খযভ-দেবের সানৃষ্ত-তত্ব ১১৯) জৈনশান্ত্রের ও 
ভাগবতের উপদেশ ১১৭--১১৯) মহাবীরের পরবন্তী সময় হইতে কল্প-সৃতর সষ্কলনের 
সময় পর্যান্ত কালের স্থবিরগণের নাম-পরিচয় ১১৫) ট্রনশাস্ত্রের তুলনায় ১২১। 

“ম। স্থবিরগণ *** ০ টা ১২৩ 
0. গণ ও গণধরগণ ১২০--১২৪7 কুল, শাখা, গচ্ছ প্রভৃতি ১২৩--১২৪$ চতুদ্দিপ 

| গণধর স্থবির--তীহাদের শাখা-প্রশাখা ও শিষ্ত-পরম্পর! ১২৪--১২৫) আধ্য নূহস্তিনের 

প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্তাহার শিষ্য-প্রশিষ্তের ও শাখা-প্রশাখার পরিচয় ১২৫) পরবর্তী 
স্থ(বরগণ ১২৬) পঞ্চদশ হইতে উনচত্বারিংশ গণধরের বিবরণ ১২৭7 শেযোক্ত কয়েক 

জন আচার্ষ্যের বন্দনা-গীতির উল্লেথে স্থবিগণের নাম-পরিচয় ১২৮। 

৮ম। বিবিধ বিদ্য ই টি রি ১২৭ 
জৈন্ধর্মের অভ্যুদয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি ১২৯) আধুনিক সভ্য-সমাজের নাঃ 

তাৎকালিক সমাজের আচার-ব্যবহার প্রভৃতির নিদর্শন ১২৯--১৩২) রাজ-নভার 
“বিন্পূণ এবং রাজার দৈনন্দিন কার্যাবলী ১৩০--১৩১) উত্ভিদের ও মনুষ্যের সাদৃশ্র- 
তন্ব ১৩২7 জ্ঞানোন্নতির নিদর্শন--বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্ফুক্তি-লাভ ১৩২--১৩৪) 
দ্বিপপ্টুতি বিজ্ঞান ও চতুঃষষ্টি কলাবিগ্ার বিবরণ ১৩৩; খষভপুঞ্জগণ ১৩৪) দূর অতীতে 
বঙগদেশের ও বাঞঙ্গাল৷ জাতির প্রতিষ্ঠা-পরিচয় ১৩৪। 

*ম। জৈনধন্মনীতি ** 0 ৯ ৮৮৭ ১৩ 
জৈনশান্ত্র সম্গীতির ভাণ্ডার ১৩৫) প্রকৃত মুনি কাঁহাকে বলে ১৩৫) বন্ধনই 

ব| কি, তাঁহার বিগরণ ১৩৫) সন্ন্যাসী ও মুনি কে-- প্ররুত ত্যাগ কাহাকে বলে 
১৩৬) প্রকৃত জ্ঞানী ও বীর ১৩৭) তাছাদের কর্মধবলক্ষণ ১৩৮১ বুমণী-সংসর্গ পরি- 
ত্যাগ বিষয়ে জৈনশাস্ত্রের কঠোর আদেশ ১৩৯; সমাকত্ব-লাভের উপার-পরম্পর৷ 
--চিভই্হ্র্যয ১৪; মননে বা কর্মে অনিষ্ট-কল্পুন। ১৪১; মোক্ষলাভ সম্বন্ধে কঠোর 
বিধি-বিধান ১৪*--১৪৮) বিমুস্ত কোন্ জন--বিমুক্ত ও জ্ঞানী ১৪২7 আচারাঙা- 
স্থত্রে বিমুক্ক জনের স্বরণ তব ১৪২; পঞ্চমহা ব্রত ১৪৪---১৪৮ ; ভাবনা-পঞ্চক ১৪৪, 
১৪৫) ১৪৭) বিবিধ নীতিকথা ১৪৯--১৫১ যেগুনিদ্ধ জ্ঞান ১৫০) মহাত্রত ১৫২। 

১ম । জৈনশান্ত্রের শিক্ষা) * ্ “৮ ১৫৪ 
শিক্ষার মূল-_-সংযম-লাধন! ১৫২7 শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের এবং গুরু শিষ্ের সন্থদ্ধ 

১৫২--১৫৩ 7 পরীনহ ১৫৩5 পরম-তন্ব-চতুইয় ১৫৪7 পবিজ্ঞতা ও অপবিভ্রতা ১৫৫ 
ইচ্ছা-মৃড়া প্রণঙ্ঈ--নসকাম ও অকাম মরণ ১৫১) ভগ্ুতপস্থীর ও তৃষ্াতাগীর 
দৃষ্টাস্ত--তণ্ডের মুক্তি-প্রসঙগগ ১৫৭ শ্রীহক অনন্ত সুখ ১৫৭) পরিজ্ঞাণের উপান্ধ 
১৫৯3 তৃষ্ণাত্যাগের আদর্শ রর রাজা নমীর সহিত ইন্জের এতৎসংক্রাস্ত কো. 
পকথন ৯৬৭--১৬১ ? জীবনের ক্ষণভম্কুরত্ব ১৬২) ভতৎসন্বদ্ধে গৌতনের ঞাত মহাঝার 
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স্বামীর উপদেশ ১৬৩). জানী ও অজ্ঞানী--এ্ক্কত জ্ঞানীর লক্ষণ ১৬৪--১৬৬ ) 
ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষুর জীবনের ট্ষ্টান্ত-_-হরিকেশ প্রসঙ্গ ১৬৬; আসক্ত ও অনাসত্ত-_ - 
চিত্র ও সন্ভৃতের প্রণঙ্গে উদাহরণ ১৬৭ তৃষ্ঠাতযাগের নত ১৬৮) প্রন্কৃত ভিক্ষু কে 
১৭১) গ্রন্থের আচার লক্ষণ ১৭২; । নিগ্রস্থের কর্তব্য বিষয়ক ৃষ্টাস্ত, ত্যাগী ও. 
শমাচারী, তদ্ধিষয়ক বিবিধ দৃষ্টান্ত ১৭৩--১৯৪; জঞ্জয়ের উপাখ্যান ১৭৩; বলশ্্রীর 
উপাখ্যান ১৭৪7 শ্রেণিকের উপাখ্যান ১৭৯) কেশী-গৌতম প্রসঙ্গ ১৮৯১৮ ) 
ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ১৮৬১ অনন্ত ছুঃখনাশ ১৮৯১ রসে বীতন্পৃহা, সৃখ-তৃষ্ণ 
ছুখজনক ১৮৯) রূপে বীতম্পৃহা ১৯০7 শবে বীতস্পৃহ!; রূপদর্শন ধ্বংসের মুল 
১৯০) গন্ধে বীতম্পৃহা ১৯১? রসে বীতম্পৃঠ! ১৯১; স্পর্শে বীতন্পূহ! ১৯১) মুল- 
তত্ব--অহিংলার বিরতি ১৯২) ক্ামজয়ে মুক্তি ১৯৩) সর্বত্র ত্যাগ-শিক্ষা। ১৯৪ 

১১শ। বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বাদবিতণ। *** ১৯৫ 

লক্ষ্য ও পথ--লক্ষ্য অভিন্ন, বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি গ্রসঙ্গ ১৯৫; 
সাম্প্রদায়িক বাদ্দ-বিতজ্ঞা ১৯৫ 3 বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্তে সকল মতের আলোচন! ও 
নিরাস প্রসঙ্গ ১৯৬--২৪২; সংখ্য'মতের নিরাস ৯৯৬) তাহার গ্রতিপান্য বিষয় ও 
তাহাতে অপামঞ্জশ্ত প্রদর্শন ১৯৭--১৯৮) সাংখ্যমতে দৌষ, দর্শন ১৯৮; সাংখামত 
খগ্ডনে ২০১) সাংখ্যের প্রতিবাদের উপসংহার ২০৪) পরমাণুবাদ নিরাস ২০৫7 
পরমাণুবাদে অপরাপর আপন্তি ২০৭ ; আরম্তবাদে অসামগ্রন্তের অপরাপর হেতু 
২*৯) বৌদ্ধম'্ত-থগ্ডুন ২১০) আবিগ্া্দির পারস্পারিক হেতুত্বে দোষ-দর্শন ২১২) 
বৌন্ধমতে অসৎ হইতে নতের উতৎপত্তি--মে মত-খগুন ২১৩) ক্ষণিকবাদে দৌষ- 
প্রদর্শন ২১৫) সৌন্রান্তিকগণের মত খণ্ডন ২১৬) বৈভাষিক ও সৌত্রাস্তিকের মত 
খগডনে উপনং হার ২১৭--২১৮ ) বৌদ্ধমতে বাসন1-বৈচিত্রযে জ্ঞান-বৈচিত্র্য মতের 
খণ্ডন ২২০--২২২; জৈনমতের প্রতিবাদ ২২৩) জৈনধর্ম্দের মুলতত্ববিচার ও তাহাতে 
দোষ দর্শন ২২৩--২২৮; জীব ও অজীর প্রসঙ্গ ২২৪ সপ্তভঙ্িন্তায় ২২৪--২২৫ ১ 
ব্দাস্তমতে বিকুদ্ধধন্মীর সমাবেশ অসস্তব ২২৭) জীবের অনস্তঅবয়বত্ স্বীকারে 
বিরোধ পরিহার বিষয়ক জৈনমত খণ্ডন ২২৭) জৈনাভিমত মুক্তির বিষয়ে দোষ- 
প্রদর্শন ২২৮) শাক্তবাদাদির আলোচলায় অসামগ্ন্ত প্রদর্শন--পাশুপত মতের নিরাস 
২২৯) শাক্তিবাদ-নিরাস ২৩২; পরস্পরের বিতর্ক-বিতগ্া ২৩৪; অন্তিনান্তির লম]" 
বেশ অসম্ভব নয় ২৩৫; উপসংহারে সর্বদর্শনসার প্রসঙ্গ ২৩৯; মেই একে সকলই 
সম্ভব ২৪১3 আবিস্যার উন্ম,লনে অভীষ্ট ফল মুভ্তিলাত ২৪২। 

১২শ। প্রাগভ।রতেতিহালে প্রথম সআ্াটা  *" ৮৯ ২৪৩৩ 
ধর্মশক্তিই রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করে ২৪৩) ধর্শক্তির সাহাষ্োই চন্দ্রগুপ্ত রাজশক্তি 

গ্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন ২৪৩ চন্ত্রগুপ্ত কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন ২৪৫7 তাহাকে 
জৈন-ধর্মাবলশ্বী বলিয়1 বিশ্বাস করিবার যুক্তপরল্পরা ২৪৬--২৫০) শ্বেতা্বর 
ও দিগন্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ২৪৬) চন্দ্রগুপ্তের অমরত্তে চাণক্ের গ্রঙাব ২৫০ $ 
কালিদাস যেমন থিক্রমাদতাকে অমর করিয়া গিয়াছেন, চাখকও সেইরূপ চঞ্জ- 
গুপ্তকে অমর করিস! রাখয়াছেন ২৫১) চন্দ্রগুপ্তের আ্ভুদয় কাল,-তীাহার 

আবির্ভাব ও. রাজ্যকাল সন্বন্ধে নান! মতের আলোচন!, জৈন মতে তাছার রাগা।ব্ 
২৪৬--২৫*; জনসাধারণ মানুষ চাণক্য ২৫২) ঢাগক্যের বংশাদির বিবরণ এব* 
্ৰাহাহ লহিত' চম্রখের নিলন-বৃদ্ধান্ত .২৪২--২৬৩) চাণকোর বংশাদির বিবরণ 
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২৫৩) বিভিন্ন গ্রন্থে চাণক্য নামের উল্লেখ ২৫৪--২৫৬ ) অর্থপান্ত্ের প্রকৃত এপেতা 
কে ২৫৬; অথশশাস্ত্র রচনায় চাণকেোর কৃতিত্ব ২৫৭7 ঢাণক্া বাঙ্গালী ২৫৮; চত্গুখ 
চাখক্যের মিলন ২৬* 7) আদর্শ শাসন-প্রণালী ২৬৩7 চন্ত্রগুপ্তের বংশ পরিচ্প ২৬৪ 3 
চন্ত্রগুপ্ত সম্বন্ধে বিবিধ কাহিনী ২৬৫ চন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালী ২৭। | 

১৩। প্রাগভারতেতিহাঁসে এক আদর রাজ্য. ** ২৭৩ 
আদর্শ রাজ্যের আদর্শ, ইংরেজ রাজত্বে সে আদর্শের গ্রক্ নিদর্শন ২৭৩-- 

২৭৪) জনদংখ্যা-নির্ধারণে আদর্শ ২৭৪--২৮৩) ভারতে লোক-গণনা ২৭৪) 
আধুনিক পদ্ধতি ২৭৪ ; ভারতের জনসংখ্যা ২৭৫; জনসংখ্যা-নির্ধারণের আবস্টকত1 
২৭৬; গ্র!চীন গণন-পদ্ধতি ২৭৭; অর্থশাস্ত্রে লোক-সংখা। নিদ্ধারণ ২৭৭--২৮৪ / 
অর্থশান্ত্-মতে সহরাদ্ির লোকগণন। পদ্ধতি ২৭৯7 জরিপ।দির বিষয় ২৮*; পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের গণনা-পদ্ধতি ২৮১7 বিভিন্ন দেশের ভান-ংখ্যা ২৮৩ 7 ব্যবহার-বিধানে 
আদর্শ ২৮৩--৩৩৫; ব্যবহার-বিধানে ধর্মই যুল ২৮৩; শাস্ত্রোক্ত বিধান-পরম্পরা 
২৮৪; শাস্ত্রগ্রন্থে পরিচয় ২৮৪ ; অথশাস্ত্রে বাবহায়-বিধি ২৮৫$ ব্যবহার প্রকার ২০৬, 

বিবাদ বিভাগ-_অষ্টাদ্শ*বিবাদ ২৮৬; বিচারালয় সংগঠন; দ্বিবিধ বিচারালয়---ধর্থস্থীয় 
ও কণ্টকশোধন ২৮৮; ব্যবহারশ্প্রণালী ২৮৯; পরোক্ত ২৯১; সাক্ষি-বাবন্থা ২৯৫, 

নংহিতামতে সাক্ষি-গ্রকরণ ২৯৬; পার্ষীর সত্যপাঠ ২৯৯7 ব্যবহার ক্রম ৩৯০ 7৯ 
সিদ্ধি ৩০৬ ; বিচারকের দণ্ড ৩০৮; আপিলের ব্যবস্থ! ৩০৯; চুক্তি ও তত্প্রকার- 

ভেদ ৩১৯ ; অসিদ্ধ চুক্তি ও বিশেষ বিধি ৩১১; সংহিতা-মতে ৩১৩; অমিদ্ধ চুক্কির 
বিষয় ৩১৬; তিরোছিত চুক্তি ৩১৮; বর্গ, লক্ষ্য, বেতন প্রভৃতি ৩২৯; সাক্ষীর প্রকার 
৩২২; প্রতিভূ গ্রাসঙ্গ ৩২৫; কোটিপ্যমতে আধি ৩২৯; কৌটিগ্য মতে নিক্ষেপ ও 
উপনিধি ৩৩২; সংহিতা গ্রন্থে তৎ্সংক্রান্ত বিধি-নিয়মাদি ৩৩৪ । 

১৪শ। খণাদান-বিধানে আদর্শ * '* 5৮ ৩৩৬ 
। খণাদান প্রসঙ্গ ৩৩১; খণ সন্ধে হিন্দুর ধারণ] ৩৩৬; খণ সম্বন্ধে কৌটিলে) 

বিধান-লুদের হার প্রভৃতি, বিভিন্ন ক্ষেতে বিভিন্ন বাবস্থা! ৩৩৭--৩৩৮ $ খণসংক্রান্ত 
দার, পুত্র ও উত্তরাধিকারী খা! পরিশোধ করিতে বাধ্য ৩৩৯; সংহিতোক্ত খণাদান 
বধি ৩৪৯; সংহিতা মতে খাণ-আদার বিধি ৩৪৯7 পাশ্চাতো কুসীদ প্রসঙ্গ ৩৪৪ 7 
ঘাইবেলে মোজেদ প্রবর্তিত নাতিতে তাহার পরিচয় ৩৪৪; প্রাচীন রোমে) 
গ্রীসে ও মিশরে কুনাদের ব্যবস্থা! ৩৪৫ ; (বভিন্ন দেশে, স্থদ্বের বিধান--ইংলও 

'হ্কুটলগু, আয়লণ্ড ও ফুন্স প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে তৎসংক্রাস্ত বিধান 
 ৩৪৬--৩৪৮ 7 গ্রাচীন ও মধাযুগের বিবরণ ৩৪৯ ; খণাদানে দায়োল্পেখ ৩৫* ; তামাদি 

ও ভোগ প্রসঙ্গ ,--তামাদি সংক্রান্ত বিধানের উল্লেখে প্রাচীন ভারতের বিধানের 

শ্রেষ্ঠত্ব-খ্যাপন; আধুনিকে প্রাচীনের অন্থসরণ ৩৫১--৩৫৪ 7 প্রতীচো খখ-প্রসঙ্গ 
৩৫৫; রাজকীয় খণ প্রভৃতির পরিচয় ৩৫৯। 

১৫শ । ক্রয়বিক্রয়াধিকার বিধানে আদর  * ** ৩৬৪ 
শাস্ত্রে পৃর্ববক্রমাধিকার প্রন ৩৬২) মঙ্থসংহিতার তাহার আভা ৩৬২) 

মিভাক্ষরা ও মহানির্বাণতন্ত্রে তাহার উল্লেখ ৩৬৩) অর্থশান্ত্রের বিধান ৩৬৩ ; 
ফৌটিল্যের মতে অস্থাবর-বিক্রপন-বিধি ৩৬৬; পণ্যাদির দোষ প্রসঙ্গ ৩৬৭) 
কপ্থ/মিবিক্রেম ৩৬৮) সংহিতার অস্থামিবিক্রর--কৌটিলোর বিধান . তাহার 
আমুলাদী ৩৬৯--৩৭২) ভেজাল বিক্রী ৩৭৩) পুর্বজয়াধিকার ৩৭৬) কর্কর 



৮ 0 ভারতবর্থ। 

শবিজ্ছেগ। :  হিষয়। ...। পৃষ্ঠা । 
প্রভৃতি বিধান ৩৭৬) দাসকলপ, সম্ভৃর-সমুখ।ন প্রভৃতির গ্রসঙ্গ ৩৬৩৭৯; 
সংহিতার মতে ব্যবস্থা ৩৭৯; বিবিধ বিধানের উল্লেখ ৩৮০--৩৮২) অদশ ও 
ভন্থাধি ৩০৩) জনহছিতকর বিবিধ বিধান প্রসঙ্গ ৩৮৫। 

৬শ। রাঁজপথাদির ব্যবস্থায় আদশ *** *** নি 
রাজপথাদি নির্ণয়ে আদর্শ, -পথাদ্দির উপযোগিতা ৩৮০) অর্থশাস্ত্রে পথ. 

নির্দেশ ৩৮০) কৌটিল্যের মতে উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণ শ্রেষ্ঠ ৩৮১) পথের বিবরণ, 
বিভিন্ন নামধেয় বিভিন্ন পথ ৩৮৮--৩৯৯ ) পথাবরোধে দণ্ড ৩৯১) যানবাহন 

১7 রথ, শকট গ্ুভৃতি যানের পরিচয় ৩৯২--৩৯৩) পথিকগণের ্ুবিধা ৩৯৪) 
জঙল়পথ ও জলযানাদি ৩৯৫--৪০০ ) জঙ্গপথ ৩৯৫) জলযানাদির ব্যবস্থা! ৩৯৬) 
[রিখিধ জলযান ৩৯৭; নাবধ্যক্ষের কর্তব্য ৩৯৮) শুক্ধ-নিদ্ধারণ ৩৯৯ । 

১৭শ। জনাহতকর বিবিধ বিধানে আদশ” ্ *** ৪০ ৯ 
গ্রাচীন' ভারতে চিকিৎসা-বিদ্ধা ৪০১) স্বাস্থারক্ষার আদশ,--তদ্িধানে 

চিকিৎসার বাবস্থ!,-ভেষজ1গার,,.হুতি ক1-চি(কৎসা, গর্ভব্যাধিসংস্থা এভৃতি ৪০ ১-_ 
৪০৯; হিনদুশাে চিকিৎল।. বিজ্ঞান ৪০২) অর্থশান্ত্রে চিকিৎসা-ব্যবস্থা ৪০3 $ 

০যোগ-প্রতিকারে বিখিধূ বিধান, ৪০৬) চিকিৎসকের দণ্ড-ব্যবস্থা ৪০৮) মুত" 
পরীক্ষা ৪০৯; ছুর্ভিক্ষ-নিবারণে অশেষ আয়াদের পরিচয় ৪১০--৪১১) আগ্নভয়- 
নিবারণের ক ৪১২; জনহতকর্ব বিবিধ বিধান--মিতাচার, জামগীর দান 
গভৃতির ব্যবস্থা,--বায়ুবজ্ঞান (15150719108 ) ৪১৪; বারিপাত প্রক্ষার যন্ত্র 

৪১৫; খনিজ-বিস্তায় উত্কর্ষ ৪১৬; স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতির পরীক্ষা-পন্ধতি 
৪১৭--৪১৮7 ধাতুবিশোধনের উপায়--রাসায়নিক প্রাক্রয়া ৪১৯) জল্সেচনে 
জলসরবরাহের ব্যবস্থা ৪২০; জলসরবরাহের বিবিধ উপায় ৪২০; বাত গ্রবৃত্তি, 
কুল্যাব, সেতু-- প্রভৃতির উল্লেখে আধুনিক পদ্ধতির আভাষ ৪২১। 

১৮শ। পশুপালন ব্যবস্থায় আদশ” রঃ রঃ ৪২২, 
ভারতে পশুপালন ৪২১; পশুপালন বিষয়ে ব্যবস্থা-বিধান, পশুবিভাগের 

বিভিন্ন কম্নচারীর পরিচয় ৪২৩; বেতনানুসারে গোপালকের শ্রোণিবিভাগ ৪২৩-_ 
৪২৪ ; পশুগণের শ্রেণিবভাগ ও সংখ্যা-নিরপণ ৪২৪--৪২৫) পশুগণের থাগ্য ও 

স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ৪২৫; পশুগণের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা ৪২৬; পঞগুচারণ জন্ত চারণ” 
ভূমির ব্যবস্থা ৪২৭; অশ্ব-ব্যবস্থা ৪২৮; অশ্বগণের থাছ্য ব্যবস্থা ৪২৯; অশ্খের 
স্বাস্থ্য. ও শিক্ষা-প্রণালী ৪৩০ ; অশ্থের গতি প্রভৃতি ৪৩১ হস্ভিপালন ব্যবস্থা ৪৩২; 

হম্তিপালনে বিতিশ্ন কম্মচারী ৪৩২; কর্মচারীর কর্তৃব্য,__হস্তী ধৃত কারবার পদ্ধতি 
৪৩৩7 হুন্তীর শিক্গা-বিধান ৪৩৪; হৃম্তীর পরীক্ষা! ও স্থাস্থাদির বিধান ৪৩৪; 
হুন্তীর ন্নানকাল ও গৃহাদির বাবস্থা ৪৩৫ ; নদীজ ও পাব্রতীয় হস্তী ৪৩৬.) পক্ষি- 
সংরক্ষণ ৪৩৬ 7 রাজকীয় শিকারোস্তান হী শিক্ষার আদশ” ধর্ম ৪৩৭ ; কৌটিল্যের 
বিধান ৪৩৭ ; / শিক্ষার উদ্দেশ্য ৪৩৮7 সর্ব(বষয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব খযাপন ৪৩৯। 

১৯শ। পক '*৯ ৮ ৯৯ 588১ 
অথশান্ত্র চাণক্যের অদ্বিতীর কীর্তি ৪৪১; চন্ত্রগুপ্তের শাসন*বর্ণনা অর্থশান্ত্রের 

উদ্দেপ্ত ৪৪৯ ; গৈন-্থাপতা ৪৪২; জৈন-স্থাপতোর নিদশন ৪৪৪ । 

০... 

৪ রঙ সি 



প্রধান নূতন শক্তি ;-_জৈনধর্্ম ভারতের রতি সহায় ; টি, ঃ ্ রই 
অনু (হিন্দ, বৌদ্ধ ও জৈন তিন ধর্দের সম্বন্ধ /ত্রিবিধ কারণে এ তত্ব দির্ধারিত /-ধর্থের লক্ষণালোচনায় ্ 
হিন্দুধর্মের লধ্িত শীঁধধর্দের একা,--প্রবৃতি-নিবৃত্তি প্রতীতি লক্ষণাদির বিষয় /-বৃদ্ধদেব নিবৃতিমার্গাবঙী, ঠা 

 বৌদ্ধধর্থের ভিহ, সন্গযাদ। নির্ববাণ ও মুক্তি প্রভৃতির প্রসঙ্গ ;--হিন্দুধর্পের আচার-অনুষ্টানের নিত বৌনধর্ের. | 
অ।চার-অনুঞ।নের একা”বৌদধধর্থে দোবধ্যাপনে পাপক্ষালনের প্রসর্ মনু উদ্ভির সহিত সাদৃশ্য-সক্প--... 
থৃষ্বধন্মেও দেট  ভাব)-এক সন্তন ধর্ম হইতে সকল ধর্মের উৎপদধি-পরসঙ্গ ) হিমুর নীতির 
উদর ফি এয ওর নীতির ও উপদেশের দাদৃশা,--্রাঙ্গণাদি সম্বন্ধে ও বিবিধ বিষয়ে লে. ধক্য রা 
 উপসাহাৰে বুদ্ধ নর সন্ধে জান্ত-বিশ্বাসের নিরদন,-জৈনধর্দ সন্দ্বেও সেই উদ্তি।] চি 

 উষা- -সমাগমে অরুণোদয়ে নৈশ অন্ধকার অপহৃত হইল! মীন আলোকে  দিবাগদে রি 
প্োবত খাণিজগং নবজীবন লাভ করিল! বুদ্ধদেবের' আবির্ভাবে অজ্ঞান-অন্ধকার দুবীছৃত 

| ০ দিকে মাচ্গষের চিত্ত ধর্াচিন্তায় উদ্ন্ধ হইল অগ্তদিকে সেই বর 
050. প্রাথতার প্রভাবে বলবীর্ধ্য কেন্্রীতৃত হই আগিল। যে ধর্থের প্রতিষ্ঠা 

করে, থে, শস্বির ুর্তি-বিধানেঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবিভূক্ি হন প্রকীরাস্তয়ে সেই. ব্ণছি 
গতিষ্রিত সেই শক্ষিই শ্দত্ি প্রাপ্ত. হইল। সার্দিপহআধিক বর্ষব্যাপী পারব নৈর.. 

| ভিঘাতে সন্ধা বিকৃত এবং কেন্্রশক্তি রিচ্ছিন্ন হইয়া আদিয়াছিল। এক্ষণে, নবধর্্ের 
রি নবীন, উন্মাদনা নুতন পথে নূতন, শক্তি সঞ্চিত, করিয়া, দিল, ভারতের ইতিহীস য়ে 
-ধর্শো়, ইতিহাস, আর নব নব ধর্শের অন্াদয়ের 'সঙ্গে সঙ্গে সে ইতিছাষের খারা যে. 
. পরিরর্তিত হই: দিয়াছে) ঃ শী নবীন: উদীপনায বৌ ্রাধান্তের উল. 
স্ীলোকে বাবার তাহা ও রি পত্া্ীতৃত হইল), 

০১২. 

হইল; সঙ্গে দঙ্গে নবজাগরণের নবীন উদ্দীপনা প্রক্কাশ পাইল একশ পু 



শি 0000 ভারতবর্ষ।, 

 ধেমন এর তেমনই উজনধশখ_সে খিপ্লী- বিভীষিকার দিনে: ভারতের  প্রতিষা- 
জা পক্ষে সমভাবে সহায়তা করিয়াছিল । গুক্ষণে জৈন তীর্ঘককর মহাবীর, স্বামী আবিভূতি 

| হন) শুভক্ষণে ছ্ৈনধর্থেন তন্বকথাসসূহ প্রচারিত হন্স। জৈনধর্শা 
রা নি ডি বৌদ্ধধর্ম অগ্রজ -অনুজ- রূপে একবোগে মানবের হিতপাধনে প্রবৃত্ত 

| হইয়াছিল। তরী ছুই ধর্মের সাদৃশ্য এত অধিক ছিল যে, অনেক 
সময়ে উহাদের পরস্পরের প্রভাব অভিন্ন-রূপে এরিকীর্তিত দেখি। বৌদ্ধধর্মের পুরা- 

বৃত্তাহ্থসন্ধানে বৌদ্ধধর্মকে যেমন বছকালের প্রাচীন ধর্ম বলিয়া! বুঝিতে পারি, জৈনধর্শের 
ইতিহাসেও সেই নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি। গৌতম-বুদ্ধের পুর্বে যেমন বছ বুদ্ধের 

আবির্ভাবের সমচার প্রাপ্ত হই, মহাবীর স্বামীর পূর্ববর্তী সেইন্ধপ তীর্ঘঙ্করগণের' প্রভাব, 
জৈনধর্মের ইতিহাসে দেখিতে পাই। এমন কি, পুর্ববন্তী বুদ্ধগণের ও তীরথস্করগণের 

'খ্যায় এ্ক্য দেখি? তাহাদের বিশেষণে ও নাম-সংজ্ঞায়ও এঁক্য দেখি। * উভয় পশ্্রদায়ের 
ফীর্তি-স্বতির মধ্যেও অপরিদৃপ্ত এক্য রহিয়! গিয়াছে। তদনুসারে, কাহারও কাহারও 

মতে, বুদ্ধদেবকে মহাবীর স্থামীর শিষা বলিয়া অভিহিত হইতে দেখি) অপিচ, বুদ্ধদেব 
যে ৈনতীর্ঘস্করগণের প্রদর্শিত পথে “অহিংস! পরম-ধন্মের' বীজমন্ত্রে দীক্ষিত  হুইয়া- 

ছিলেন, সে প্রসঙ্গও বছ ক্ষেত্রে উত্থাপিত হুয়। কে গুরু, কে শিষ্য--তদ্বিময়ক বিচার- 

বিতগ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়! এ প্রসঙ্গের অঙ্গীভূত নহে। তবে বুদ্ধদেব যখন নির্ব্বাণ-পথ অনুসন্ধান 

করিয়া ফিরিতেছিলেন, মহাবীর স্বামী তখন জৈন-ধর্ম্ের বিজল্ন-পতাক! উড্ডীন করিয়! 

দিয়াছিলেন; সারনাথে সুগদাঁবে বুদ্ধদেব যখন প্রথম বৌদ্ধসঙ্ঘ সংগঠন করেন, কাশীধামে 

মহাবীর স্বামী তখন জৈন-ধর্ের মহান্ সত্য প্রচার করিতেছিলেন। ফলত, প্রায় একই 
সময়ে, একদিকে মহাবীর স্বামী, অন্যদিকে বুদ্ধদেব--ছুই দিকে ছুই শক্তি মোহপঙ্কনিপতিত 
মানবসমাজের উদ্ধীর-সাধনে সহায়ত! করিয়াছিল। 

কি জৈন-ধর্ম্, কি বৌদ্ধ-ধর্ম _উভন্নই সনাতন হিন্দু-ধর্মের অঙ্গীভূত। কি তীর্ঘন্র 
মহাবীর ম্বামী, কি শাকাসিংহ বুদ্ধদেব-__উভয়েই যে সন্ধার্দের, প্রকারাস্তরে অভিন্ন ধ্দের, 
আট ও গ্রচার করিয়া গিয়াছেন; তাহাও স্বতঃগ্রতিপন্ন হয়। সত্য এক-_ 
টীম জ্ঞান অভিন্ন হইলেও, মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতির নুতরাং, বিভিন্ন পথে 

মানুষ সত্যের--জ্ানের অনুসন্ধান করিয়! ফিরিয়াছে। জ্ীভগবান তাই 

সময় ও সমাজের গতি-প্রক্কৃতি অনুদারে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া, বিভিন্ন মূর্তির মধ্য 
দরিয়া, সত্যতষ জ্ঞান-তত্ব প্রকাশ করেন। একটা দৃষ্টান্তে বিষয়টা বোধগম্য হইতে পারে। 
ক কোনও মতে বুজের সংখা! ২৪ জন, কোনও মতে ২২ জন। তীর্থকরগণের সখ7ও কোনও মতে ২৪. 
জন) কোনও মতে ২২ জন। ২৪ জন তীর্থকরের সংক্ষিপ্ত বিবয়গ “পৃথিবীর ইতিহাস” ২য় খঙে প্রদত্ত 

হইয়াছে । বিশেষণের বিষ অধিক ফি বলিব? বুদ্ধাদব যে য়ে বিশেষণে বিশেহিত 'হন, তীর্ঘর- 
গণও সেই সেই বিশেধণে পরিচিত । তীর্থককরগণ জিন। অর্হৎ। সুগত। বদ্ধ, সমুদ্ধ। তখাগত, সর্বজ্ঞ প্রদৃতি নামে 

পরিডিত। বুদ্ধদেষও যে ই সকল নামে অভিহিত হন, তাহা পূরেবই প্রকাশ কর! হইয়াছে। ধৌদ্ধ ভু,প। 

বোদ্ধমলির এবং যৌঁছ যুর্তি প্রভৃতিও জৈনদিশের শ,পাদির সহিত সাদৃম্থসম্পন্প। আর, সেই কারা 
- অনেক সখয়, বৈষদিগের মঙ্গির প্রভৃতি বোঁদ্ধকীর্তির যখে লরা্থিবশে পারিকীনডিত হক খাকে। 



ননবধর্থে নবজীবন । ॥. 88০৭ ১১ 

সাগরখামিনী জোতস্বিনী সকলেই সাগর উদ্দেশে ্রধাবিভা।, পথ িভিস্ন হইলে লক্ষ্য ্ 
ক্ভি্ন। ভারতের এই সকল ধর্ম-সন্প্রদায়-মন্ন্ধেও সেই ভাব যনে, আসিয়া থাকে। কি 
হিন্দু) কি বোঁই কি জৈন-মুল লক্ষ্য কাহারও বিভিন্ন নয়। দেশ-কাল-পান্র অনুসারে | 

কণ্ম-পদ্ধতি বিভিন্ন হইতে পারে? কিন্তু উদ্দেম্ত যে এক, তাহা বলাই বাহুল্য। ক্গুতগ়্াং 
কিবা বৌদ্ধধর্ম, কিবা জৈনধর্ম, উতয়ই সমভাবে ভারতের বিপত্তি-দূরীকরণে, ইহলৌফিক 
ও পাঁরলৌকিক উৎকর্ষ (বিধানে, সহায়তা করিয়াছে। সে পক্ষে, যেমন বৌদ্বধর্শোর, 

তেমনই জৈনধন্মের কাধ্যকারিত! স্বীকার করিতে হয়। সেই সনাতন ধর্ম, সেই ব্রাঙ্গণ্য- 

ধর্ম, এই জৈনধর্মের ও বৌদ্ধধর্থের মধ্যেও আপন প্রভাব বিস্তার করিম্না কেমনভাবে' 
ভারতের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক উন্নতি লাধন করিয়! গিয়াছে, তাহা! অনুধাবন করিলে 

বিশ্ম-বিমুদ্ধ হইতে হয়। ভ্রান্তিবশে অনেকে জৈনধর্্মরকে ও বৌদ্বধর্মাকে ত্রাদ্ষণা-ধর্মের 
বিরোধী বলিয়। মনে করিতে পারেন। কিন্তু ভারতের এক ছুর্দিনে, সমাজবিপ্নিৰ ও 
ধর্মবিপ্নব উপস্থিত হইলে, পৈনধর্দ ও বৌদ্ধধন্ কেমনভাবে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিল, 

পরবর্তী সহস্রাধিক বর্ষের ইতিহালে তাহা প্রত্যক্গীহৃত হয়। বাঁহাদের হুকষৃষ্টি ইতি- 
হাসের সেই স্তরে নিপতিত, তাহাদের সক্ল ভ্রম নিশ্চয়ই দুরীভৃত। জৈনধর্থ ও 
বৌদ্ধধর্ম উভয়েই যে ব্রাহ্গণা-ধর্দের অঙ্গীভৃত। সুঙ্ষদণিগণ স্বতঃই তাহ! প্রত্যক্ষ 

করিতে পারেন। ৃ 
যে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে উচ্ছ্দেপ্র/ণ্ত হইয়াছিল, যে ৈনধর্দ বিচ্ছিন্ন-তাঁবে 

স্থানবিশেবে আশ্রয-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল ; সেই ছুই ধর্ম যে সনাতন হিঙ্দুধর্মের-- ভারতীয় 

চি, বোদ্ধ-ৈন ব্রাহ্মণা-ধর্টের অঙগীতৃত, কিছুকাল পুর্বে অনেকে এ কথা বিখান 
তিন ধন্মের করিতে সন্কুচিত হইতেন। বিশেষতঃ, মুলধন্মে অনেক সময়ে বিকৃতি 

বদ্ষ। ২. সঙ্বটিত হওয়ায়, সহজদৃষ্টির সম্মুখে ঁ সকল ধর্ম পরস্পর প্রতিতবন্দী 
বলিয়া পরিচিত হুইয়াছিল। অথচ, উহ্ারা একই মহান্ মহীরুহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাণ- 
স্থানীয় বিষক্পটী বোধগম্য হইলে, বনু বিরোধ-বিতও। বিদুরিত হয়। ন্ুতরাং এততগ্রসজে 
প্রথমে আমর সনাতন হিন্দুধর্্বের সহিত জৈন-ধর্মের ও বৌদ্ধধর্ণোর পন্বন্ধ-তব বুঝাইবার 
্রশ্নাস পাইতেছি। পরে এ ছুই ধর্ম কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আর ততবার ভারতের 
প্রতিষ্ঠা কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা আলোচনা কর যাইবে? ভারতীয় ধঙ্মমত- 

(সমূহের সহন্ধ-তত্বের বিষয় পূর্ব পুর্ব খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসে” কিছু কিছু আভাষ দেওয়া 

হইয়াছে । * এক্ষণে তৎসংক্রান্ত করেকটা প্ররুষ্ট দৃষটান্তের অবতারণ! করা যাইতেছে। ত্র | 
ক্ষারণে একের সহিত অন্তের সানৃশ্তের--এক হইতে অস্তের উদ্ভবের বিষয় বোধগম্য. হ্য়।. 
প্রথম, লক্ষণ ( মৌিক তন্ব)। ব্রাহ্গণ্যধর্শেরই ব! লক্ষণ কি, আর জৈন-বৌদ্ধাদি ধর্দেরই ব1. 
লক্ষণ কি, তাহা অনুধাবন করিলে, পরস্পরের সন্বন্ধ-তত্ব উপলদ্ধি হয়। দ্বিতীয় বিশেষ বিশে 
চার-অহষ্ঠান। এক ধর্্-সশ্রদায়ের 'আচার-ব্যবহার-পদ্ধতির মহিত অন্ত ধর্পসনপ্রদারেক 
7 'পৃথিষার ইতিহাস* তৃতীয় খণ্ডের প্রথম ও তৃতীয় সৃতি পরিচ্ছেদ বং পদ, খখে এতদিধয়ের 

| নাক আলোর্স। অষ্টবা। 



আদার, ব্যবহার পন্ধতিংপ্রভৃতির কিবূপ সাদৃষ্ত আছে, তাহ! বুঝিতে পারলেও পরস্পরের সঙ্ন্ধ 
হোধগম্য হইয়া খাকে। তৃতীয়,নীতি ও উপদেশ- পরম্পরা । নীতি ও উপদেশের প্রীকা, 

দেখিয়াও, পরস্পরের সম্বন্ধ খ্যাপন করা যায়। এ ভিন্ন, আরও যে সকল কারণে বিভিন্ন 

ধঙ্মের সম্বন্ধ হুচিত হয়, তাহার মধ্যে দেশ-কাল-পান্র প্রভৃতির বিবিধ প্রসঙ্গই উতাপিত 

হইতে পারে! যাঁহছ! হউক, সেই কল কারণের কি কি কারণে আমরা & তিন খর্্ের 
মধ্যে সাৃশ্ত বিদ্বমান দেখি, বক্ষামাণ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তাহার একটু আলোচনা করিব। 

বিভিন্ন পগ্ডিতগণ ধর্মের বিভিন্ন-বূপ ঘধিভাগ বা লক্ষণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। 

তদনুসারে ব্রাক্ষণা-ধর্মের--সনাতন হিন্দুধশ্দের--প্রধানতঃ দুইটী লক্ষণ বা বিভাগ নির্দিষ্ট 

ধর্দের লক্ষণ হইয়া থাকে । (১) প্রবৃত্তি-লক্ষণ) (২) নিবৃতি-লক্ষণ। প্রবৃততি- 
আলোচনায় মার্শ ও নিবৃত্তি-মার্শ অভিধায়েও উহা! অভিহিত হয়। কেহ কেহ 

রি আবার এর লক্ষণ বা বিভাগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রবৃত্তি- 

নিৃতি উভয় ভাবসুলক তৃতীয় লক্ষণের নির্দেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, প্ররুভিযুলক 

ও নিবৃত্তিমূলক ধর্মের অর্থ উপলব্ধি করিলেই বিভাগাদির সার্থকতা! বুঝা যাঁয়। মহার্ষ মন্ধু 

প্রবৃত্তি-ুলক ও নিবৃত্তি-যুলক কর্মের (ধর্পের) এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,__ ্ 

'ন্খাভ্যদগিকঞেব নৈঃশ্রেমসিকমেব চ। গ্রবৃত্তঞ্চ নিবুত্তধ্ দ্বিবিধং কর্ন বৈদিকম্॥ 

ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম কীর্ত্যতে ৷ নিফামং জ্ঞানপুর্ববন্ত নিবৃত্তমুপদিশ্তাতে ॥ 

প্রবৃত্বং কর্ম্সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাম্। নিবৃত্তং সেবমানস্ত ভূতান্ততেতি পঞ্চবৈ ॥৯ 

অর্থাং,-'বৈদিক কর্ম যতিষ্টোমাদি যজ্ঞ ছুই প্রকার-- প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত । প্রবৃত্ত কর্মীফলে 

সুখ ও অভ্াদয়াদি লাভ হয় এবং নিবৃত্ত কর্মফল মুক্তিলাভ হয়। ইহলোক সম্বন্ধে 

অথব। পরলোক-দশ্বন্ধে কোনও কামনা করিয়া যে কর্ম কর! যায়, তাহাকে প্রবৃত্ত 

কর্ন বলে; কিন্তু জ্ঞানপুর্ববক নিষ্কাম যে কর্ম, তাহাকে নিবৃত্ত কম বলে। প্রবৃত্ত কর্দের 
সমাক অনুষ্ঠানে দেবতাদিগেরও সমান হওয়া যার়। আর নিবৃত্ত"কন্মাভাাসে পঞ্চ 

তৃতকে অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়।” বৈদিক কন্মানুষ্ঠান-প্রমঙে - মহষি 

মনু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মূলক কর্-সন্বস্ধে ষে মত প্রকাশ করেন, তদ্বারা এ 
ছুইয়ের স্বরূপ উপলব্ধি হয় । কাম্যকর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক আর নিক্ষাঁম কর্ম নিবৃত্তি-মুলক,-_- 

মনুর উক্তিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারি। তদনুসারে প্রবৃতি-মূলক ধর্মই বা কি, আর 
নিবৃত্তি-মুলক ধর্মই বা কি, তাহাও নির্দিষ্ট হয়। এ মতে, এই ছুই বিভাগের বহিভূ্ত 

কর্ম -_ধর্শমধ্যে গা নছে। কিন্ত বাহারা তিন ভাগে ধর্মলক্ষণ নির্ধারণ করেন, 
তাহাদের মতে, লক্ষণত্রয়--( ১) প্রবৃতিমূলক, (২) প্রবৃত্তি-নিবৃতি-মুলক, (৩) নিবৃত্তি- 

মূলক। প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম--একমাত্র কামনার তৃতথ্থিসাধন উদ্দেত্তে অনুষ্ঠিত 'হইয়। থাকে ; 

অর্থাৎ ধাহারা লোকালোৌক স্বীকার করেন না, ইহলোকের স্থথকে একমাত্র সুখ 
এবলিয়। মনে করেন, তাহারাই প্রবৃত্তিলক্ষণাক্রাত্ত ধর্মের অনুসরপকারী। এ মতে 
অন্মদ্দেশের চার্বাকাদি এবং পাশ্চাত্যের এপিকিউরাস্ প্রভৃতি প্রবৃতবি-মার্গাবলগ্্ী ) নামান্তরে 

নাস্িক্যবাদী। ইহাদের মত এই যে,“দেহ ভক্বীভূত হইলে আর ফিরিয়া স্াসিবে না ; 



নবধর্দে নবজীবন ১৩. 

সুতরাং :ধত দিন বাঁচ, সুখ করিয়া লও; খণ করিয়াঁও খত পাঁন কর” * সহায় আরও 

বলেন,_“সুখের অঙুদরণে বদি কষ্ট পাইতেও হয়, তাহাও স্বীকার ;. কিন্তু সুখের চেষ্টা 

করিতেই হইট্বে বৃষ্টান্তস্বরূপ ইহার! বলেন,_-'বিষয়সঙ্গজাত সুখ ছুঃখমিশ্রিত বলিয়া কদাচ 

পরিতাজ্য লহে ; মুখেরাই সে কথা বলিয়া থাকে । তুষকণাচ্ছাদিত ধান্ত সিতোত্তম উৎকৃষ্ট: 
ততুলপুর্ণ থাকে । কিন্তু তুষাচ্ছাদিত বলিয়া কেহ কি তাহাকে পরিত্যাগ করে? যথা” 

পত্যাজাং সুখং বিষসঙ্গমজন্ম পুংসাং দুঃখোপস্থ্টমিতি মূর্খবিচারনৈষ! ॥ 

ব্রীহিন্ জিহাসতি সিত্বোভ্তমতওুলাঢ্যান্ কো নাম ভোস্তবকণোপহিতান্ ছিতার্থা ?” 
এই প্রকার বন উৎকট উক্তি এই সশ্রদায়ের প্রবচন-রূপে পরিব্যক্ত হইয়া থাঁকে। 

কাটা দেখিয়া মতস্ততক্ষণে বিরত হওয়া বাতুলের কার্য । ইহাও ইহাদের উপদেশ । 

নিবৃত্তমুলক ধর্মের পরিচয় নিক্ষাম কর্্দের আলোচনায় গীতোক্ত ধর্ম-তত্বের ব্যাখ্যা 

প্রকাশ করিয়াছি । যোগী মহাপুরুষগণই নিবৃত্তিমার্গের আদর্শস্থানী | জ্ককফে নিবৃত্তি- 

ধর্দের_নিক্ষাম কর্মের--পুর্ণপ্যৃপ্তি দেখিতে পাই । মহাঁখোগী মহেশ্বর নিবৃত্তিধর্দ পালনের 

এক প্রকট দৃষ্টান্ত । ধাহার! প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-যুলক তৃতীয় লক্ষণের নির্দেশ করেন, 

তাহারা নিবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত পুরুষকে সর্ধতচাগী সন্ন্যাসী বলিয়া ঘোষণ। করিয়া থাকেন। 

তাহাদের মতে, প্রবৃতি-নিবৃত্তি মধ্যপথাবলম্বী জনগণ ইবদিক ধর্মের অন্সরণকারী, অর্থাৎ, 

স্বর্গা্দিলাভের জন্য যে যাগধজ্ঞানুষ্ঠান, তাহ! এ প্রবৃত্ভি-নিবৃত্তি উভয্ব লক্ষণাক্রান্ত। এ 

মচ্ডে, সংসারবন্ধনছিন্নকারী পুরুষগণই নিবৃর্তি-পন্থী। মহর্ষি মন্ধু বৈদিক কর্মানু্ঠানকে 

যে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সেই ছুই ভাগের এক ভাগকে এ ক্ষেত্রে প্রবৃকি 

মূলক কর্মঠ না বলিয়া প্রবৃততি- নিবৃ্তিমূলক . কম্বল! ভইয়াছে। ফলতঃ১ মন্থু যাহাকে 

ধর্মের মধ্যে, গণ্য করেন নাই, তাহা প্রবৃত্তি-পর্যযায়ুতুক্ত এবং তৎকথিত প্রবৃত্তি ধর্ম 

এস্কলে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মধ্যধন্মরূপে নিদ্দি্। 

পুর্বে বে দ্বিবিধ বাঁ ত্রিৰিধ ধর্ম-লক্ষণ বিবৃত হইল, বুদ্ধদেব উহার কোন্ লক্ষণের 
অনুসরণ করিয়াছিলেন? তাহার জীবনবৃত্ত আলোচনা নিশ্চয়ই বুঝিতে পার! যায় ফে, 

তিনি কখনই চার্বাকদিগের ন্তায় খঁহিক সুখের অভিলাধী ছ্থিলেন ন1। 
নিতির্গারল্ী। “খণ করিয়া স্বত পান? নীতির অনুসরণ তো দুরের কথা ).তিনি অতুল 

| রাজৈশর্য্য অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়! গিপ্াছিলেন। ন্তুতরাং তাহাকে 
কখনই প্রথমৌক্ত পর্যযায়ে গণা কর! ঘায় নাঁ।. দ্বিতীয় পন্থাবঙ্স্বী বলিয়াও তিনি অভিহিত 

হইতে পারেন না । কেন-না, যাগ-ঙ্ঞানুষ্ঠানে তাহাকে কখনই নিরত দেখিতে পাই নাই । 

তিনি সর্বতোভাবে নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণকারী : ছিলেন। হিন্দুশান্্র যৈ মার্গের 
উপযোগিতার বিষয্ন উচ্চকণ্ঠে কীর্তন করিয়া! গিয়াছেন; আর্ধীদের শান্তগ্রন্থে যে মার্সের 

গ্রকুষ্টত। তারন্বরে বিঘোধিত হইয়াছে, একটু অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়, 
বুদ্ধদেব সেই পথেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন । ভারতীয় ধর্্-শাস্রে নিবৃত্তি-মার্থের--নিফাম 
কর্মের প্রাধন্ত কোথায় না পরিকীন্তিত 1. বেদে, উপনিম্বদে, দর্শনে, পুরাণে, না 

ক প্রথম খণ্ডে। চার্কবীক-দর্শন প্রসঙ্গে, এ বিষয়ের আলোচনা আস্থা |, চি 



১৯:10 ভারতবর্ষ ।, 
হা হালে, উপাধানে সর্ধজ নিবৃত্তি-ধর্শের প্রশংসা বর্ধিত হইয়াছে), কামনী-নাশে, 
ভু্কায় সুলোচ্ছেদ-সাধনে, জানাববেষণে বুদ্ধদেব জীবন-যাপন করিয়াছিলেন। ভারতে 
ইতিছানে এ কি আর অভিনব দৃষ্টান্ত ?  সন্যাসমূলক ধর্ম হইলেও তওপ্রবর্তিত ধর্ম 
আন্গাধর্শোরই অঙ্গীভূত ; ভ্ঞানমূলক ধর্ম হইলেও তওপ্রবর্তিত ধর্ম তরানবপ্য-ধর্ধেরই অঙ্গীতৃত। 
| ললিত বিস্তরে দেখি, তিনি শুনিতেছেন--সংসারের আর্তনাদ; তিনি দেখিতেছেন,-_ 

সংদারের আলা-মালা, সংসারীর অনিত্যতা, চতুর্দিকের গ্রলৌভন এবং জন্ম-জরা- মরণের 

বিভীধিক!। তীহার কর্মে তৎসমুদায়ের প্রতিকার চেষ্টাই শীতযঙ্গীভূত হয়। তিনি 
যে ভাবে যে দৃণ্ত দর্শন করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, শান্্র-গ্রন্থে সে ন্ ছৃষ্টানের, 
অভাঁব নাই। (ললিতবিস্তরে প্রকাশ) তিনি দেখিতেছেন।-_ 

| *জলিতং ত্রিভবং জরব্যাধিদুঃখৈর্মরণ।শিপ্রদীপগুমনাথমিদং । 

ন চ নিঃসরণে সদমুঢ় জগদ্ভ্রমতি ভ্রমরো! যথ কুস্তগতো। ॥ 

অঞ্রবং ভ্রিভবং শরদত্রনিভং নটরঙ্গপম! জগি জন্মি চ্যুতি। 
গিরিনদ্ভপমং লঘুশীভ্রজবং জতাণু জগে যথ বিছা নভে॥ 
ভূবি দেবপুরে তরি অপায়পথে ভবভৃষ্ অবিদ্ভবশা! জনত| | 
পরিব্তিযু পঞ্চগতিত্ববুধাঃ যথ কুস্তকারস্ত হি চক্রত্রমি ॥ 
প্রিয়ন্ধপবরৈঃ সদক্সিগ্চরূতৈ: শুভগন্ধরসৈরর্বাম্পরশনুখঃ | 
গরিধিক্রমিদং কলিপাশ জগৎ মৃগলুদ্ধকপাণি যথেব হি বদ্ধকমপি ॥ 

সতয়! মরণাঃ সদ বৈরকরা বহুশোকউপদ্রব কাম গুণাং। 

অসিধারসমা বিষযস্ত্রনিভা ত্জ হিভার্য।জনৈয়থ মীঢ়য়টঃ ॥ 
স্থতি শোক করান্তমসীকরণ! ভয়হেতুকর। ছূঃখমূল সদ1। 
ভবতৃষ্ণালতাঁয় বিবৃদ্ধিকরাঃ সভয়াঁঃ শরণাঃ সদ কামগুণাঃ ॥ 

ঘথ অগ্রিথদ| জলিতাঃ সভয়াঃ তথ কাঁম ইমে বিদিতার্যজনৈঃ। 

মহপক্ষপম! অসিসিন্কুলমা মধুদিগ্ধ ইব ক্ষুরধার যথা ॥* | 

অর্থাৎ, _'অরা-ব্যাধি-ছুঃখের মরণানিতে প্রদীপ্ত এই অনাথ ভ্রিভুবন জলিতেছে। কুস্তগত 

ভ্রমরের স্তায় নিঃসরণে অসমর্থ মূঢ় জগৎ ভ্রাম্যমাণ । ত্রিতুবন শরদত্রনিভ অঞরব ) জগতের 
জন্মমৃত্যু নটরক্পম। গিরিনিংস্থত দ্রুতগতি নদীর স্যায় অথবা আকাশে বিদ্যুৎ জগজ্জনের 
জয় ক্ষয় পাইতেছে। কি পৃথিবীতে, কি দেবপুরে, কি ক্রিবিধ ধ্বংসের পথে, ভবতৃফ্জ 
অবিস্যার বশে কুস্তকারের চক্রের স্তায় ভ্রামামাণ মানুষ, পঞ্চবিধ অগতি প্রাপ্ত হইয়া, ঘৃরিয়া 

বেড়াইতেছে। প্রিয়রূপবরে মনোহর শবে নুগন্ধরসম্পর্শ নখে পরিষিক্ত হুইয়! জগৎ কলিপাশে 

আবদ্ধ হইতেছে। . প্রলুদ্ধক ্গ যেমন ব্যাধের জালে আবদ্ধ হুয়, জগজনের সৈই অবস্থা । 
মরণভীতিপ্রদ ও পরম বৈর কামন! বছ শোক্ষের উপদ্রবে্ন হেডৃভৃত ) উ্! 'অসিধারা 

সম..ও বিষবস্বনিভ! পরিত্যাজ্য। হিতাঁকাঁজী আরধ্যগণ যেরূপ অপবিত্র ঘটকে দূরে নিক্ষেপ 
করেন, কামনাও সেইরপ পরিত্যত্য । উহার, স্বতি শোকদনক । উহ” মহাপকারী, - 
ভীতি, উৎপাদক, এবং সঙ্গা ছুঃখের মুল। উহাতে ভবতৃষ্ণার বৃদ্ধি করে, উহাতে 
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পর়ণাগতজন নিত তীতিবিষ্বণ থাকে উহাকে প্রথলিত ফি ভাবহ | 
জানিয়া আর্ঘ্যগণ . . সর্বদা অন্ত্রস্ত থাকেন। কামনা-_মহাপক্কসমা, অসিলিন্সতৃশা 
এবং মধু্দীঞ্ধ ক্ষুরধারহুল্য। এই থে দৈববামী শুনিয়া, বুদ্ধদেব নির্বাণ পখের 
অনুদন্ধানে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন, এ বাণী কি হিন্দু-শান্তের সনাতন বানী নছে? স্যার, 
অনিত্য, সুষ্টপদ্দার্থ শরৎকালীন মে-সদৃশ ক্ষণস্থায়ী, জীবন নাট্যশালার রমা, "এ 

তন্বন্রন গৌতম-বুদ্ধের জন্মগ্রহণের বহু পূর্বেও প্রচারিত ছিল ন! কি? কামনা যে ু ক্তি- 
পথের অন্তরায়; তৃষ্ণাই ষে সর্ধনাশের মূল,--এ উপদেশই বা হিন্দু-শান্ত্ের, কোথায় না পরিদৃষ্ট 

হয়! ত্রিতাপের জাল। নিবারণের জন্যই তো॥ জন্ম-জরা-মৃত্যুর বিভীষিক! হইতে পরিভ্রাণ 

করিবার অন্তই তো, বেদ, উপনিষৎ, দর্শন প্রভৃতির গ্রবর্তনা! ভ্রিতাপের জালা নিবারণের 
অস্তই তোঁ, সাঙ্য নিঃশ্রেয়ন পথ অন্ুপন্ধান করিয়াছেন? নৈয়ায়িকগণ অন্ম-নিবারণের উপায় 
অন্বেষণ করিতেছেন! পতঞ্জপির যোগ-দর্শন অথবা মীমাংদকগণের মীমাংসা-প্রজিয়া এ 

একই উদ্দেস্তে নিয়োজিত নহে কি? মায়াময় সংসারের মায়া-গ্রহেলিক। ছিন্ন করিয়! 

বেদাস্ত যে আত্মজ্ঞানের স্বরূপ-তত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাই বা! কি? লেই হুঃখ, সেই 

হুঃখের কারণ, মেই ছুঃখ-নিবৃত্তি, সেই ছুঃখনিবৃত্তির উপায়,--এই যে চারি আর্ধ্য-সত্য 

বুদ্ধদেব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; তাহার কোন্টীই নূতন নহে। জ্রিতাপের যে জ্বাল! 

নিবারণের জন্ত বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্তির গ্রশ্রবণ উন্মুক্ত করিয়! 
গিয়াছেন ; যে জলন নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে দিকে দিকে আবশ্তকান্ুরূপ জলনিষেক ব্যবস্থিত 

হুইয়াছে ) তাহ! ভিন্ন বুদ্ধদেব নূতন কোনও শান্তির নির্ঝর উন্ুত্ত করেন নাই। যাহা 

ছিল, 'অথচ দৃষ্টিপথের অন্তরালে অন্ধকারে অচ্ছন্ন হইয়! পড়িয়াছিল; তাহাই তিনি আবিষ্কার 
করেন। ধে নিবৃত্বি-মার্গের নিক্ষাম কর্মের উপযোগিতা পু্ঃ পুনঃ কীন্তিত হইয়া আসিয়াছে ; 

বুদ্ধদেব যখন আবিভূতি হন, তখন সে নিবৃত্তি-পথ একরূপ রুদ্ধ হইয়া আসি্লাছিল ; 

অধিকন্ত প্রবৃভি-মার্গের প্রশস্ততা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। নাস্তিকা-বাদ সং ংসারকে 

গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছিল। ন্ুুতরাং দে. সময়ে নিবৃত্তিার্গের সং স্কারসাধনোনেশ্রে 

 শ্াভগবানের মত্ত্যে অবতরণ আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছিল। ইহলৌকিক গু. পারলৌকিক 
সখ-দাধন উদ্দেশ মাত্র লক্ষ্য করিয়া মানুষ তখন যে সকল ক্রিয়-কন্মে প্রবৃত্ত হইতেছিল) 
তদ্বার| সমাজ-মধ্যে বিষম বিপ্লব-ব্যভিচার সংঘটিত হইতে আর্ত হইয়াছিল। ফলে, 

যে জাল! নিবৃত্তির আন্ত কর্ধাহুষ্টান আরন্ধ হইয়াছিল, সেই জালাই বৃদ্ধি পাইতেছিল॥ 
সুতরাং দে অবস্থা আবার একবার নিবৃত্তি-ধর্র প্রবর্তনা আঁবশুক হইয়া পড়িয়াছিল। 

..ুদধমৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া, আ্ভগবান: সেই আবশ্ঠকতা পূরণ বা অভাব দূর করেন। 

৫ স্থুতরাং বৌদ্ধধন্প যে সনাতন হিনদুধর্পেরই অঙ্গীভূত," তাহা বলাই, বাহুলা।, .বুঙধদেব 

. সনাতন হিন্ুধর্শের অন্থমরণকারী ছিলেন। সন্নযাস-প্রথ৷ চিন্পদিনই উন্মুক্ত ছিল। | সুতরাং 
সন্ন্যাসপথ 'সরলদ্বন (করিঝ়া তিনি সেই চিরন্তন প্রথারই. পোষকতা কিয়! গিয়াছেন। 

ঃ তৎগ্রবর্তিত, ভিক্ষুর ধর্মও যাহা, নিফামকন্থমী সন্্াসীর . নদ ভাহাই। সঙ্গী ও. ভিক্ষু 
শষ একই অর্থবাচক। হিন্দুর ষে চতুর শ্রম-_চর্া, গারস্থা, বাণপ্রস্থ সা্যাদ, রা 



কাই নন, বীর পর ক নাম- সংজার, ইক কি অ আগে যার, ব্ব-. 
পক্ষে বন, একই. মামত্রী বুঝ(ইক থাকে! নিবৃতিযার্গাবণন্থী॥ (লক্াসিগণের, মধ্ে বু 
অ্রধার বছভাবে মুক্িপথ অঃনন্ধান করিস কির ভেছেন। বুধের স্কাচ(দেরই মধ্যের, এক. 
শর পথ নির্দেশ করিয়া গিয়া লন1: ফলত, লক্ষণ: বিষয়ে: বিছা. [করিতে গেলে, 

নু পরষ্টীরের মধ কোনই বিভিনত। দৃষ্ট হয় না। ভান পর সচল, জাথ। নিরৃতিকপ, যে. 
নির্বাণ অবস্থা, তাহাও অভিনব নহে। নিরধাণও, যাহা, মুকিত তাহা) . 'নিঃশ্রে়স্ঃ কৈবল্য 
৫ শনি নকলই, অভিন্ন। 1 স্থৃতরাং র্ব্তই সনাতন পুরাতনেরই প্রতিষ্ঠার প্রয়াল। 
.. জক্ষগবিচারে যেমন পরস্পরের মধ্যে অভিন্ন ভাব ৃষ্ট হয়, বিশেষ বিশেষ বিধি 
বিধান এবং আচার ক্ষনুষ্ঠানেও সে এক্য দেখিতে পাই। বৌন্ধধরণ- গ্রহণে ষে আদি 

..কেসু্জাদ-+অিশরণ গ্রহণের পর যে দশশীল বা দশবিধ জঙথল্প, তাহা মু: 
: কথিত্ত দশধর্শ বা দশ-পাপের অনুস্থতি ভিন্ন অন্ঠ আর. কিছুই নহে। 

. মহর্ষি মন্ধ দশবিধ ধর্মের বিষয় যাহা! বলিয়াছেন: এবং দশৃবধ পাপের 
বিষয় মাহা খ্যাপন করিয়াছেন, বৌদ্ধধশ্াস্তর্গত দশশীল তাহায়ই প্রকারাস্তর, মাত 18 
 স্ৃটধ্গরস্থোজ দশবিধ আভ্তাও মন্থর মতের সহিত সাৃশ্-সম্পন্ন। ** জাধারণভাবে যেমন: 
_বিধি-রিধানের এঁক্য দেখি, বিশেষ বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানেও দেই, এরক্য পরিলক্ষিত ছ্য়। 

বৌদ্বগণের মধ্যে একটা প্রথা আছে যে, তাহারা আপনাদের কৃত পাপের বিষয় প্রতি 
| এঅমাবস্তার ও পূর্ণিমার তিক্ষুমণ্ডলীর সমক্ষে ব্যক্ত করেন। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস, তাহাতে 
এ পাপের ক্ষালন হয়। পক্ষাস্তে সঙ্বন্থামী ডিক্ষগণকে সপ্বোধন করিয়া আপনাপন পাপ-পুণ্ 

দিত করিতে বলেন। সেই এক পক্ষের মধ্যে বদি কোনও ভিক্ষু পাপকর্্ম করিয়া থাকেন, 
পপ পক পপ সপ পপ পাপা 

ছটা 
% এক্য 1... 

. কোথাও যাস, কোথা তি কোথাও ভিক্ষু শব্দ শান্্রাদিতে দৃষ্ট হয়। য্থ( মমুসংহিত/-- 

০ শরথচারী গৃহছ্ত বাশপ্রস্থো। যতিত্তখ।। এতে হার) বর 7 
অন্ত. - পতন গাছ নু বাণগ্রস্থম সঙ্গাস:।” 

৫ অগরকোযে_ বরক্ষচারী গৃহী বাণপ্রস্থ তিক 1 | ৰ 
কি অতএব, নযাস, হতিও ভিক্ষু যে একই ভাবাপন্ন মনুষাফে ধাইতেছে, তাহ ধলাই যাহলা। রি 

ক শিক ইতহাল ৭ গস খণ্ডে ি্াণ সঙ্গে নির্বাণ অবছার সহিত ৭ অবস্থা 2 াশ্ 
বি আরলোহন! অষটবা।. “৪ | 
রি পৃথিবীর ইতিছা ১. রর খত, ৯৯০ ঃ ঘ এ সকল বির আলোচনা পুর কা ধাপ, 
পম খু ০১৮ পৃষ্টা হিশরণ অহ্ণের ও দশ স্ফাছোর বিষয় কথিত হই রং ছে. রা 

র্ বিন [পিটকে, বশশীল স্বন্ধে যাহ: লিখিত নাছে, মহ খান, মরদারের, অস্থাদতে ঠর্গ। রিতা 

অষঠসাহারিকা, মহাবন্ত ক্বব্দান ্রদ্থুতিতে) তাহার একটু কবপাস্তর বেখ। যার।, তাগুলারে ১ প্রাণাতপাজ্: 

€২) অদতাদান। তে ) কামেষু মিথ্যাচার, দ্ ৪) হয়া মৈরেয় মগ্চপান, (৫). বাদ. (৯), পিশুন, বাক) 

(8). মস্তি প্রলাপ, (৮) আখ্যা, (১).-দ্যাপাদ। (১০) মিথ্যাদৃ্ি-এই..ঘশ- কাথো বি, 
বসি সুজত?। পার্থক্য নাই বাঁলালেও বলা ধাইতে পায়ে রি, 

| ধা : সন্ুমংহিতার অনা ৯১-১৪. ফ্লোক এবং ঘাঃশ অধ্যায় হম-দম জোক জভৃতির সহিত মইগলের। 

জজ ্ দত এলোডাস (55০০৮ 08 ২৮. ১২7) (বিশ অধ্যায় প্রসথতির বর্ণনায় সম্পূর্ণ উকা দুষ্ট হয়।. 



নবধন্মে নবজীবন। ১৭ 

তিনি তাহা প্রকাশ করেন। কচি কোনরূপ পাপ করিয়া সঙ্ঞের় সমক্ষে 

প্রকাশ করিলে, সে পাপ থে ক্ষল্পপ্রাপ্ত হয়,_-বৌদ্ধগণের ইহাই প্রধান বিশ্বাস। ঘিনি 

নিষ্পাপ বলি আপনাকে গ্ননে করিতে পারেন, তিনি নীরব থাকেন। অনেকে মনে 

করেন, এবদ্িধ পাপ-ক্ষালন প্রথ। বৌদ্ধগণের নিজস্ব । পাতি-মোক্থ ( প্রাতিমোক্ষ ) 

পাঠের বিধি এই উদ্দেশ্তেই বিহিত দেখি। কিন্তু খ্যাপনে যে পাপের ক্ষয় হয়, মহ্র্ষি র্থু 

বনু পূর্বে তাহা! ঘোষণ। করিয়! গিয়াছেন। এ বিষকে মন্থুর উক্তি; ষথা,_- 

“খ্যাপনেনানুতাপেন তপদাধ্যায়নেন চ। পাপকৃন্ুচ্যতে পাপং তথা দানেন চাপদি ॥ 

যথ! যথা নরোহধন্বং স্বয়ং কৃত্বান্থতাষতে । তথ! তথা ত্বচেবাহিস্তেনাধন্মেণ মুচ্যতে ॥ 

যথা যথ। মনস্তস্ত দুঙ্কৃতং ক্ম গহতি। তথ। তথ শরীরং তৎ তেনাধর্দমেন মুচ্যতে ॥ 

কৃত্বা পাপং হি সম্তপ্য তশ্মাৎ পাঁপাৎ প্রমুচ্যতে | নৈবং কুর্ষাৎ পুৰরিতি নিবৃস্ত্য। পুয়তে তু সঃ ॥৮ 

অর্থাং_“লোকসমাজে নিঙ্জের পাপজ্ঞাপন, পাপের জগ্ভ অনুতাপ, তপস্তা এবং 

অধ্যয়ন দ্বারা পাপকারী পাপ হইতে মুক্ত হইম্া থাকে, এবং আপৎপক্ষে দানের দ্বারাও 

পাপের নিষ্কৃতি হয়। পাপ করিয়া পাপী শ্বয়ং যে পরিমাণে লোক সম্মুখে তাহ! প্রকাশ 

করিতে সক্ষম হয়, সর্প যেমন নির্মোকমুক্ত হয়, তেমনি সেও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া 

থাকে; এবং যে পরিমাণে সেই পাপকারীর মন ছষ্কত কন্দকে নিন্দা করিতে থাকে, 

দেই পরিমাণে তাহার জীবাত্মাও ছুম্কৃতি হইতে মুক্ত হইয়! থাকে। পাপ করিয়া বদি 
সম্তাপ উপস্থিত হয়, তবে সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পরস্থ পুনর্ধার আর এরূপ 

করিব না এ* ধপিয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে-_-তবে সে সেই পপ হইতে মুক্ত 

হয়।* সুতরাং বুঝিতে পারি, পাপ-খ্যাপন বিষয়েও বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্গসারী। 

কেবল বৌদ্ধধর্দমই বা বলি কেন? খৃষ্টধর্ম স্গাযাসের মধ্যেও পাপ-খ্যাপনে, পাপক্ষালনের 

বিষয় উক্ত হইয়া থাকে। ধর্বাজকের নট কৃত পাপের বিষয় গেপনে জ্ঞাপন 

করিলে, পাপ ক্ষর হয়,_রোমানকাথলিক সন্প্রদায়-ভুক্ত থুষ্টানগণের এইরূপ বিশ্বাস 

আছে। মনত পাপ-খ্যাপনে কোনক্প গণ্ী নির্দেশ করেন নাই। বৌদ্ধগণের পিটক গ্রন্থ 

সঙ্ঘভুক্ত ভিক্ষুগণের মধ্যে মাত্র সে কথ! প্রকাশ করিতে উপদেশ দ্িলেন। খুষ্টধর্দ গ্রচ্থ 

বাইবেলে সে পাপ খ্যাপন প্রথ! অধিকতর সীমাবদ্ধ হইয়া আদিল) বাইবেল কেবলমাজ্ত 
প্রধান ধর্শযাজকের নিকট সে কথ! প্রকাশ ঝাঁরতে উপদেশ দ্রিলেন। এতদ্বারা এক 

আদি-ধর্ম হইতে-_সনাতন হিন্দুধর্ম হইতে-ঘে অগ্তাপ্ত ধর্ের উপাদ!ন-সমুহ সংগৃহীত 
হইয়াছিল, তাহা স্বতঃই অনুমিত হইয়া থাকে। | 

সত্য সর্বকালে সর্ব অবস্থায় সকল দেশেই অভন্ন। অগ্নির দাহিকাশক্তি, জলের 

শৈত্যভাব অথবা লৌহু-প্রস্তরাদির কাঠিন্ক, কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সত্যকে 

মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ধিনি ধারণ। করেন, তিনিই ভ্রান্ত বা 
সনাতন ৰ র ৫ 

এক হইতে ।  বিকারগ্রস্ত বপিয়! অভিহিত হন। ধর্মমমতের পরস্পর সাদৃশ্য দেখিয়া 

..... হথতরাং যাহ। আদিতুত তাহারই প্রাধান্ত মান্ত করিতে হয়। অতএব 

কিবা বৌদ্ধধর্শো,” কিবা খৃষ্টধর্মে, কিবা ন্তান্ত ধর্দে যে সকল সম্ভাব, সন্নীতি বা সত্য-তত্ব 
৬৩ 



১৮ , ভাঁরতবর্ধ । 

প্রটারিত 'হইতে দেখি) তাহার সহিত তৎপুর্ববর্তী পুরাতন সনাতন হিন্দুধর্মের এক] 

দেখিতে পাইপে, প্রথমোক্ত মত-সমুহকে শেষোক্কের সন্ততিস্থানীয়, বলিয়াই বিশ্বাস করি। 

বেদধাগ্ুগত সনাতন |হন্দুধন্মের ক্রোড়ে বখন বৌদ্ধধন্ম উৎপন্ন পরিপুষ্ হইল )* আপিচ, যখন 

তাহার উদ্দেখ্ঠ-পক্ষণ ও আটাগ-ব্যবহার প্রথমোক্তের সহিত সাদৃগ্তসম্পন্ন প্রতীত হইল; 

তখন একের সঠিত আন্ঠর সম্বন্ধ-বন্ধনের বিষয় কখনই অস্বীকার করা যায় না!. এই 

জন্তহ একের প্যোঠিঃ বীশুপৃষ্টে প্রহাবিশিষ্ হইয়াছে বণিয়া আমরা, মনে করি) আর এই 

জন্তই পৌর্বাপৌধ।-গানহীন অন্ধবিশ্বাসী কেহ কেহ যীগুধুষ্টের প্রভাব জকৃষে দেখিতে 

পান। * কাহার9 কাহারও মত আবার মধ্যপথাবলম্বী। তাহারা বলেনঃ প্রাকৃতিক 

সামাভাব হেভু অন ভাব-প্রধাহ বিভিন্ন বিভাগে স্বতঃপ্রথাভিত হয়. অর্থাৎ একের 
৩. ৮ পা শপ পপ ৩? - পিক পিপি প্র ০৮০০১০৯৮৯০০ গা াপ  াপস্া্্ ০ 10৯ ১  কা 

.* বিভিন্ন ধন্ধের সানৃত-৩হ আালেচন।য় এক হঠতে অন্যেগ উৎপাত অসঙ্গ উত্থাপত হয় 7 এবং তাহাগ খাদ- 

প্রতিবাদ চলিয়! থ|কে ত্রত্থ (1112019 )। জিহুস্তি। ঠিতন্ব- ত্রিশরণ প্রসাঠাত ষে একই পধ্ায়-তুক্ত, অনেকে তাহ। 

শীকার করেন এবং কেহ কেহ তাহ স্বীকার করেনও না অনঙার বিষ,য় এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বপ্ধেও এই-. 

রগ মতান্তর মাছে । একের সহিত অন্যের সাশ্য সাত্বও, লে সাদৃশ্থ কি ভাবে উপেক্ষিত হয়, থষ্ঠানদিগের এক- 

খানি গ্রস্ত হইতে ত,থষয়ক কয়েকটা যুক্তি এন্কলে উল্লেথ করিতোঁছ । সেই গ্রস্থে প্রকাশ _থুষ্টানগণের যে তত্ব 

(77251) ) তাহা অভুলনীয় ৷ মন্যান্য ধাশ্ম ই তাত্বে তিন ঈগবরের পরিকলীন। ; তন্দার! বু ঈশ্বরবাদ আ [সয় 

গড়ে। কিএখষ্ধর্ডে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অস্তভাব | খঙ্টধর্থে একেই বিত্ব-_একেই তিনের সমাবেশ।” এইবাপ অবতার 

স্ষকে আঙ্থকর বলেন) কৃষেস ও থুষ্টের জীবনে ঘটনার অনেক সাদৃহ্) দেখিয়া, কেহ কেহ বে থষ্টে কৃষ্ণের অন্ুনরণ 

বলিয়। বিশ্বাস করেন, তাহ'ও ভ্রমসন্কল । ছুই কারণে সে ত্রাত্তি উপলব্ধি হয়। প্রথম থৃষ্টের জীবন-বৃত্ত লইয়া 

কৃষ্চারত্র পরিকর্গিত ; অর্থ।ৎ,--বাইবেলের বর্ণনা বিকৃত হইয়া কৃষ্চচিত্ে সমাবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়ত: যদি 

কেহ কৃষ্ণকে থষ্টের পৃৰ্ববণ্ডা বলিয়। মনে করেন, তাহা হইলেও, কৃষ্ণের প্রভাব খৃষ্টের উপর পতিত হুওয়া অসম্ভব । 

কেন-না। কৃষ্ণের জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে থৃষ্টের জন্মভূমি পালেষ্টাইন বহু শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অত দুরে 

কৃষ্ণের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে । তার পর কৃষ্ণের যে সকল অলোকিক-কার্ধা ও উচ্চ উপদেশ, 

তৎনমুদীয় কুনীতি-সংসর্গ-দোধযুক্ত। কিন্তু বাইবেলে সে কলঙ্ক আদে নাই । লুক গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধায়ে যীশু- 

থৃষ্ট একটা বিকুাঙ্গী নারীকে রূশসম্পন্ন) করয়াছিলেন। গ্কুষ্ণ কুজাঁকে দ্গপসীতে পরিণত করেন; কিন্ত 

তাহাতে তাহার নচ্চরিত্রত। প্রকাশ পায় নাই । এইরূপ অন্যান্য ঘটনাতেও, কৃষ্ণের ও খষ্টের জীবনের সাদৃশ্য 

থা(কলেও, কৃষ্ণ অপেক্ষ। খৃষ্টের নৈতিক উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। মানবের হিত্ুসাধনে ঈশ্বরের প্রযত্বের বিষয় সকল 

দেশে সকলেই কোনও-ন'-কোনরূপে অনুভব করেন। অলৌকিক ভাবে বাধিমুক্তি, আশাতীত হুথসম্পত্তি-প্রাপ্তি 

গ্রভৃতি ঈখরের কর্টিত অবত রের সহিত সম্বকবিশিষ্ট হইপ্পা থাকে । অন্তত্র তৎসমুদয় সম্নীতির অস্তরায়ভূত ; 

[কত্ত যীশুথষ্টে সর্বপ্রকার কলুষতাণুষ্ঠ ।' এ মতে. একমাত্র ীশুধুষ্টই অবতার (1700217)9607 ) মধ্যে পরি- 

গণিত । তাঁর পর পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে যী শুুষ্টের সহিত দাদৃশা প্রস্থকার অন্য কোথাও দেখিতে পান নাই। 

তিনি বলেন.-_মধাস্থুরূপে পাপঙ্ার শ্রহণের দৃষ্টান্ত এক যীশুধষ্টেই আছে । প্রাচীনের মধ্যে তদ্রপ প্রসঙ্গ বাবিলনের 
ইতিহামে এবং মিশরের ইতিহাসে যদিও দৃষ্ট হয়; কিন্ত তাহা ২ষ্টের জোতিরে নিকট সম্পূর্ণ পরিস্লান। বাবি- 
'লানীয়ায় ই (82৪) নামক পরমেশ্বর "বং তাহার পুত্র মোরোডাক. (110/0050%) প্রসিদ্ধ । 'মনুষোর এবং 

ঈশ্বরের মধাবর্ভী-রূপে ঈশ্বরপুত্র দেই মোঙ্গোডাক (17010905800 ), মন্ুষোর প্রার্থন। ঈশ্বরের নিকট পৌছাইয়া 

দিতেন। অর্থৎ,__মনুষাগণ াহার [নিকট যে প্রার্থন। করিতেন, পিতা পরমেশ্বরকে তাহ। জানাইতেন। এক 

হিসাবে, যীন্তথষ্ট যেরপ ঈষ্চরের এবং মন্নুবোর মধ্যবর্তী ছিলেন, মোরোডাকৃও নেইরূপ। প্রাচীন মিশরের 
ছোাস, (189155) দেখার পৌরাণিক কাহিনী ধীশুধুষ্টের জীবন-ৃত্তের সহিত আরও যেন অধিক সাদৃশ্য- 



নবধর্ধে নবজীবন। ১৯ 

ভাবস্করণে অন্তের ভাবন্দরর্তির অপেক্ষা রাখে না। এ দিদ্ধান্ত অনেক পরিম!ণে 
যুক্িযুক্ত বলিয়া 'প্রতীত হইলেও, সকলেই যখন এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন 
করেন; আর সকলেই যখন ' তাহাকে সংশ্বরূপ সনাতন বলিয়া নির্দেশ করিয়! 

আনিতেছেন; তথন যেখানে যে কিছু সত্য-তন্ব নিফাসিত হইতেছে, সকলেরই মুল ষে 

তিনি--সেই এক, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। জ্যোতিংস্বরূপ কুর্য্যদের ১) সকল 

জ্যোতিঃ তাহা! হইতে বিনিঃস্যত হইতেছে; স্থৃতরাং সকল জ্যোতিঃই তাহার অঙ্গীভূত। 
অথব! সে যেন পৃঙগঙ্গোদক,_-কেহ মৃৎ্পাত্রে রাখিয়াছে; কেহ তাত্পাজে পুরিয়াছে; 

কেহ কাংশ্তহিরপুপন পানে ঢালিয়াছে। সেই একই সনাতন সত্যধন্ম,--দেশবিশেষে, 

সমাজবিশেষে, জাতিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকট রহিয়াছে। অথচ, ভ্রান্তিণশে 

মানষ মনে করে, আমার ধর্মমতের অন্তে অনুসরণ করিয়াছে । গৌড় খুষ্টানগণ এবং 

তাহাদের অন্ুসরণকারিগণ তাই মনে করেন, শ্রীরুষেঃ খুষ্টের অনুসরণ) তাই কেহ ঝ 

প্রত্বতত্বানুসন্ধানে পরাকাণ্ঠ। প্রদর্শনে বুদ্ধদেবকে ও বৌদ্ধধন্নকে ইরাণের ও জোরওয়াইীর 
০০০০ ৩ 

সম্পন্ন । প্রাচীন মিশরের পরমেশ্বরের নাম ওসিরিস, (951715)। হোরাস, (10015) তাহার এক- 

মাত্র পুত্র । মানুবগণের পৃথিবীতে আমিবার অনেক পুর্বে, তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । অনা/য়র 

উপর গ্ভায়ের প্রাধান্য বিস্ত/রে, অসতোর অশাধারে সতোর আলোক বিকীরণে এবং যাহ! কিছু উচ্চ সভ্ভাক- 

সম্পন্ন, তৎকার্যোর অনুষ্ঠানে তিনি ধরাধামে আলিয়াছিলেন। মানবজাতির সঙ্কন্ধে তিনি মুক্তিদাঁতা ও ন্যাঁয়- 

পথ-প্রদর্শক বলিয়। কথিত হন। মুহ্ার পর আত্ম। বিষম পরীক্ষা-ক্ষেত্রে পতিত হনা হ্বোরাসের সাহ।যো 

সেই বিপদ-পারাবায় হইতে আত্ম। উত্তীর্ণ পায়। অবশেষে ওসিরিসের সম্মখে আত্মা বিচারার্থ আনীত হইলে 

সদাত্সার মুক্তির জন্য হোরাস, মধাস্থত1 করেন। এ বিষয়ে যেমন যাশুথাষ্টের কাধোর সহিত তাহার কামার 

সাদৃশা দেখি, ভাহার উপাধি সম্বদ্ধে সে সাদৃশা আরও অধিক বলিয়! বুঝিতে পারি। তিনি ঈশ্বরের এক- 

মাত্র জাত পুত্র € 071) ০৩৪০০০1৪501 06 ০00), তিনি 'অনপ্ত-স্বরূপ পিতার পুত্র" (0175 502) 001176 

1061759] 1901)61 ), তিনি ঈশ্বরের বাকা € 1175 ৮/০/৭ 0 0০] ১, তিনি “কুমারীর পুর ( পু'7৩ 501) (1 2. 

৬11215)1 তাহার পিতা পরমেশ্বর--ওটসিরিস ; তাহার মাতা কুমারী--আইসিস, (1515) | ফলতঃ, 

পপ আপা ০ ০1 পা 

ষীশুধু্ট যেমন ঈখবের পুর এব, কুমারী মেরীর সন্তান; হোরাসেরও পিতা-মাতা সেইরূপ।” বিস্ত এবখিধ 

সাদৃশা দেখিয়! গৌড় খষ্টানগণ বলেন,-'হোরান চরিত্র মিশরীয়দিগের কল্পনা মাত্র। প্রাচীন মিশরীয়- 

গণ ঈশ্বরের স্যায়পরতার বিষয় সম্পূর্নরূপ অন্ুতব করিয়াছিল £ মনুষোর অমরত্ব। তাহার দায়িত্ব এবং তাহার 

পাপ-প্রবণত। প্রভৃতি বিষয়৪ তাহাদের অনুভূতিতে আসিয়াছিল। হৃতরাং ভাঙ্গার আপনাদের পাপমুক্ি 

সম্বন্ধে ধাস্থের অনুদন্ধীন করিয়াছিল দেই অনুসন্ধানের ফলই তাঁহাদের মনে হৌরাস দেবতার পবি- 

কজ্পন1। জল-বাধু এাং জাতি-প্রকৃতির প্রভাব বশতঃ ধর্পের সমতা বা! বিভিম্নতা ঘটিতে পারে,_-ষাহারা 
এই মতের পোষকত! করেন ভাহাদের উক্কির প্রতিবাদে এ শ্রেণীর থূষ্টানগণ বলিয়। থাকেন,_'যাহ1! সতা, 

তাহ! সকল স্থলেই সতাযা। আরবেই হউক, আর তিববতেই হউক, খৃষ্টধর্ম সর্কত্রই সমান। আভিজ্জ- 

জনের নিকট সতা কখনই বিকৃত হয় না। যিনি জোতিব-শাস্ত্রে প্রকৃত অভিজ্ঞ, তিনি ঘেখানেই খাকুন 

মা কেন, পৃথিবী থে হুর্যাকে প্রদক্ষিণ করিয়! পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহাই বলিবেন; গুর্ন্য যে পৃথিবীকে পরি- 

ক্রমণ করিয়। বিঘূর্ণিভ হইডেছে, ইহ! কখনই বলবেন না।, যুক্তি সকল পক্ষেই আছে। তবে সত্য এক, 

জ্ঞান এক) স্ৃতরাং যেখানে থে ভাবেই তাহ! বিকাশত্রাপ্ড হউক ন। কেন, এক হইতেই সকলের উদ্ভব, 

তাঁহ। মানিতেই হুইবে। 



হও ভারভবর্ষ। 

প্রবর্তিত ধর্দের অনুসরণকারী বলিয়া ঘোষণ। করিতে কুষ্টিত হন না। অথচ, সামান্ত 

একটু অনুসন্ধান করিয়া! দেখিলে, কোন্টী পূর্বের ও কোন্টা পরের? (কান্টা মূল ও. 
" কোন্টী শাখা, তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না। 

নীতি ও উপদেশের সাৃশ্ত পৃথিবীর প্রীপ্নই সফল ধর্মের মধ্যেই দেখিতে পাই। 
জৈনধন্মে ও বেদ্বধর্থ্টে সে সাদৃশ্ঠের অন্ত নাই। অনেকের বিশ্বাস, বুদ্ধদেব ঈশ্বর মানিতেন 

নীতি ও না। বুদ্ধদেব বেদ মানিতেন না, বুদ্ধদেব ব্রাঙ্মণগণের প্রতি তিদ্ধেষ্ট। ছিলেন; 

উপদেশে কিন্তু সে সকলই ভ্রান্ত বিশ্বাস। বৌদ্ধধর্-গ্রস্থ-সমুহ আলোড়ন করিল, 

2 প্র সকল সংশয়ের অনায়াসেই মীমাংসা হয়। বুদ্ধদেবের উক্তি 

সমূহকে এবং বৌদ্ধশান্ত্রের নীতি-সমৃহকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচন! করিলে 
এ বিষয়ের ভ্রম দুর হইতে পারে। প্রথম, ব্রাঙ্গণগণের সম্বন্ধে বুদ্ধদেঝের যে উক্তি 
দেখিতে পাই, তাহাতে অভিনবত্ব কিছুই নাই। মনম্বাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে ব্রান্মণগণ সথন্ধে 

যাহ! উক্ত হইয়াছে, বুদ্ধদেবে তাহারই প্রতিধ্বন শুনিতে পাই। তাহাতে তাহার ব্রাহ্গন- 

বিদ্বেষ আদৌ প্রতিপন্ন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, তাহার ঈশ্বর-শ্বীকার ও বেদমান্ত করার 
প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যার । তৃতীয়তঃ, তিনি যে সকল নীতি-ভব্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন, 

তাঁহার প্রায় সকলই হিন্দু শাস্ত্রোস্ত নীতিকথার অনুসারী । একে একে এই ত্রিবিধ বিষয়ের 

সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছি। ব্রাদ্ষণগণের সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উক্তি পুর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। 
মহার্য মনু ত্রাঙ্গণের লক্ষণাদির বিষয়ে কি অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, নিজকে উদ্ধৃত 
করিতেছি। এই ছুই মত মিলাইয়। পাঠ করিলে, একের সহিত অন্তের যে পার্থক্য নাই, তাহ! 

বেশ উপলব্ধি হইবে। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মহধি মন্ুর উক্তি ( মন্ুসংহিতা, ছিতীয় অধ্যায়); যথা,__ 

পন হায়নৈর্ন পালিতৈর্ন বিস্তেন ন বন্ধুভিঃ। খধয়শ্চক্রিরে ধর্মং যোহনুচানঃ স নো! মছান্ ॥ 
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো৷ জোস্ঠং ক্ষত্রিয়ানাস্ত বীর্যযতঃ। বৈশ্তানাং ধান্তধনতঃ শুদ্রাণামেব জন্ম তঃ ॥ 

ন তেন বৃদ্ধে! ভবতি যেনাম্ত পলিতং শিরঃ। যে! বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিছুঃ ॥ 

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যখা চন্দরময় মুগঃ | যশ্ড বিপ্রোহনবীয়ানন্্য়নস্তে নাম বিভ্রুতি ॥ 

যথা ষণ্ডোহফলঃ স্ত্রীযু যখ। গৌর্গরি চাফল।। যথা চাজ্ঞেফলং দানং তথাবিপ্রোহনৃচোহফলঃ ॥ 

আহংসয়ৈব ভূতানাং কাধ্যং শ্রেয়োইনুশাসনম্। বাক্ চৈব মধুর! শ্ক্ষা প্রযোজ্য! ধর্মমিচ্ছতা ॥ 

যস্ত বাত্সনদী শুদ্ধে সমাগৃগুপ্তে চ সর্বদা । স বৈ সর্ধমবাপ্রোতি বেদাস্তোপগতং ফলম্॥ 

নারুস্তদঃ স্তদার্তোহপি ন পরদ্রোহকর্্মধীঃ। যয়ান্তোছ্িজতে বাচ। নালোকাং. তামুদীরয়েৎ ॥ 

সম্মান।দ্ ব্রাহ্মণ নিত্যমুদ্বিজেত বিষার্দিব। অযুতস্তেব চাকাজ্জেদবমানন্য সর্বদা ॥ 

হুখং হবমত শেতে স্থঞ্ প্রতিবুদ্যতে। সুখং চরতি লোকেতস্সিক্নবমস্তা বিনশ্তুতি ॥ 

অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাত্ম! দ্বিজঃ শনৈঃ। গুরৌ বসনসঞ্চিচুয়াদ্ ব্রহ্জাধিগমিকং তপঃ ॥* 

অর্থাৎ_বয়সে, শুক কেশে, ধনে কিন্বা সম্বন্ধে অথবা এতৎসমুদয় একত্র থাকিলেও বড় 

হওয়া যায় না। খাঁষধরা এই ধন্ম্য-নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন যে, যিনি সাঙ্গবেদবিৎ্, 
আমাদের মধ্যে তিনিই মহৎ পদবাচ্য। জ্ঞানের উপর ব্রাঙ্গণদ্দিগের জোষ্টত্ব নির্ভর করে) 

অধিক বীর্ধযশালী হইলে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে জো হয়) ধিনি ধনধান্লে বড়, বৈহধিগের 
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মধো তিনি জো; আর অগ্রপশ্চাৎ জন্ম-বিবেচনার যে জোষ্ঠত্, সে কেবল শুদ্রদিগের 

মধো। মস্তকের কেশ পাকিলেই যে বৃদ্ধ হয়, এমন নহে? কিন্তু যিনি যুব! হুইয়াও 

বিদ্ধান, দেবতার! তাহাকেই বুদ্ধ বলেন। কা্টনির্মিত হম্তী যেমন, চর্মনিশ্মিত মুগ 

যেমন,--ব্দহীন ব্রাক্ষণও তন্রপ। ইহার! তিন জনেই কেবল নামমাত্র ধারণ করে। 

ক্লীবের স্ত্রী-সহবাস যেমন নিক্ষল; গাভীতে গাভীতে সঙ্গম যেমন কোনও ফলদায়ক 

নহে; পাগলকে দান যেমন কোনও কার্ষ্েরই নয়) তন্রুপ বেদাদ্যয়নহীন ব্রাঙ্গণও কোনও 

কর্মেরই নছে। অতি তাড়ন! সহকারে শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবে না। ধর্মকামনায় ধিনি 

শিক্ষা দান করেন, শিষ্যের প্রতি তিনি মধুর এবং নম্র বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 

কারণ, পরুষ অথবা মিথ্যাকথনাদ্দি হুইতে বাহার বাকা এবং ঝাগ-দ্বেষাদি হইতে বাহার 

মন বিমুক্ত হইয়াছে) যিনি বাক্য এবং মনকে অসদৃশ কর্ম হইতে সব্ধ্দা সম্যকরূপে 

রক্ষ।! করেন, তিনি বেদান্তোপগত সমুদ্ায় ফলই লাভ করেন। একান্ত পীড়িত হইলেও 

অন্ঠের মন্-পীড়ন কর! উচিত নম । যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়, এমন কোনও কর্ম ৰা 

চিন্তা করিতে নাই এবং যে কথা বলিলে লোকের উদ্বেগ জন্মে, পরলোক-বিরোধী এমন 

বাক্য উচ্চারণ কর্রতে নাই। ব্রাঙ্ষণ এঁহুক সল্মানকে যাবজ্জীবন বিষের ন্যায় জ্ঞান 

করিবেন এবং অবমাননাকে সর্বদ! অমৃতের ন্যায় আকাজ্ষা করিবেন। কারণ, অবমানন! 
সহা করিতে অভান্ত হইলে অপমান-জনিত ক্ষোভ আর উদয় হয় না; সুতরাং শ্থুথে 

নিদ্র। বাওয়া যায়, সুখে জাগরিত হওয়া যায়, স্বচ্ছন্দ সংসারে কর্তব্য-কন্ম্ে বিচরণ করা! 

যায়; পরন্থ অপমানকারীরই আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়! থাকে । পাপবশতঃ তাহার ইহ-পর 

উভর পোকই নষ্ট হইয়! যায়। এইরূপ ক্রম-কথিত উপায় দ্বারা সংস্কতাত্বা অর্থাৎ উপনীত 
ছি গুন'কু:প বানকালীন ক্রমে ক্রমে বেদ-প্রাপ্তির যোগা তপস্ত। সঞ্চয় করিবেন।” অন্যান্য 
শাস্ত্র-গ্রন্থও ব্রাহ্মণের স্বন্ধে যে উক্তি দৃষ্ট হয়, তাহারও একটু আভাষ দিতেছি । যথা,-- 

"ন ক্রোধের গ্রন্থ ষচ্চ মানিতে:হমানিত*চ যঃ। সর্বভূতেঘ ভয়দন্তং দেবা ব্রাঙ্মণং বিহঃ॥ 

যেন কেন [চদাচ্ছন্নো ষেঞ্ষ কেন চিদ।শিতঃ। যত্র কচ্চন শারী চ তং দেঝ। ব্রাহ্গণং বিছুঃ ॥ 

বিমুক্রং সর্বসঙ্গেভ্যো মুনিমাকাশবত স্থিতম্। অশ্থমেকচরং শান্তং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিহঃ ॥ 

জীবিতং যন্ত ধর্মাথং ধঙ্মৌরত্যর্থমের চ। অহোরাত্রাশ্চ পুণ্যার্থৎ তং দেবা ব্রহ্ষণং বিছুঃ ॥ 

নিরাশিষমনারস্তং নিন্নস্করমস্তমিতং। অক্ষীণং ক্ষীণ কল্ানং তং দেবা ব্রাহ্গণং বিছুঃ ॥ 

কশ্মানা ব্রাহ্মণ! জাতঃ করেতি ব্রহ্গভাবনাম্। ন্বধন্মী নিরতং শুদ্ধসুল্মাদ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥৮ 
অর্ধাৎ,_“সম্মনিত বা অপমানিত হইলে ানও অবস্থাতেই যিনি ক্রুদ্ধ বা প্রন্থষ্ট হন না, 

যিনি সর্বভূতে অতন্স প্রদান করেন, দেবগণ তাহাকেই ব্রাঞ্গণ বলিয়া জানেন। অশন 

বসন শয্বন্রে ধাহার কোনও প্রলোভন নাই; অর্থাৎ যিনি যাহ! পান তাহাই পরিধান 

করেন, যাহা পান তাই ডোজন করেন, এবং ফেখানে সেখানে শয়ন করেন; 'দবত1ণ 

তাহাকে ব্রাঙ্ষণ বলিয়া জানেন । বিন সর্ধসঙ্গবিষুক্ত অর্থাৎ নিলিপ্ত অথচ আকাশের 

স্যার সর্ব পরিব্যাপ্ত; যিনি মুনি, যিনি বিষুক্ত, যিনি নির্জনবাসী, যিনি শান্ত, দেবতার! 

তাহা-কই ত্রাঙ্ধণ বলিপ্া দজানেন। যিনি আশীর্ঘাদের সহীহ, বিনি আারাম্ত। বন্িভৃতি, যি'ন 
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কাহারও স্ততি-পরাদ্ণণ নহেন, ধিনি মক্ষীণ অথচ যাহার কর্দভোগ' ক্ষীণপ্রাপ্ত, দেবতারাই 

তাহাকেই ব্রাঙ্গণ বলিয়া জানেন। কর্ধের দ্বারা ব্রাহ্ম-ণর উৎপত্তি! যিনি ব্রঙ্গভাব-পরায়ণ, 

ত্বধন্মনিরত, গুদ্ধ স্বত্ব, তাহাকেই ব্রাহ্ণ বলা যায়। বুদ্ধদব ব্রাহ্ধংণর যে মকল লক্ষণ 

নি্ধীরণ করিয়া গিসাছেন, সে সকল কি, এ সকল লক্ষণ হইতে [বভিন্ন? কথনই নহে। 

ভাষার বিভিন্নতা থাকিতে পারে; কিন্তু ভাবের এক) সর্বত্র ।* তার পর, বুদ্ধদেব যে 
্রষ্টার স্থষ্টি-কর্তৃত্বে খিশ্বাসবান ছিলেন না! বলিয়া--তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্বীকার করেন 
নাই বলিয়া-_যে একট। কিংবদন্তী আছে, তাহাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াঃ 

তিনি ষে প্রথম বাক্য উচ্চারণ করেন, তিনি যে উদান গান করিয়া! আত্ম-তৃপ্তি খাপন 

করেনঃ তাহাতে স্থষ্টি-কর্তীর আন্তত্ব স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন দেখিতে পাই। তিনি যখন 

ঝলিলেন5_“গইকারক! দিটুঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।”» অর্থাৎ, ভ'হে গৃহনিম্ম(ত 

(হে হ্ষ্টিকর্ধা)! আজ আমি তোমাকে দেখিয়াছি) আর তুমি এ গৃহ-নির্মাণে আমার 

বন্ধনে সমর্থ হইবে না) তখনই বুঝা যায়) তিনি স্থষ্টিকর্ত! ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিয়াছিলেন। 

হইতে পারে, প্রথমে তিনি স্থষ্টিকর্তার স্থট্ি-নৈপুণো সন্দিহান ছিলেন; হইতে পারে, 

প্রথমে নিরীম্বরবাদ তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু সাধনার পর তিনি ষে 

টাকে সম্যক উপলব্ধি করিয়া তদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন) তাহার এ উক্তিতে 

তাহ সপ্রমাণ হয়। এইরূপ সর্বভূতে সমদর্শন-জ্ঞান প্রভৃতির দ্বারাও তিনি যে জগৎ 
পাতী। জগতঅষ্টা জগদীম্ববের বিশ্বন্ধপ দর্শন করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন, তাঁহও বুবিতে 

পাঁর। যায় । বুদ্ধদেব যে বেদে কথনও অমান্)য করেন নাই, পরম্ত তিনি যে বেদের জ্ঞান 

মার্গের অনুসরণ করিয়াছিলেন, এ বিষয় আমর! পূর্বেই আঁলোচন1 করিয়াছি। ন্ুতরাং 

সর্ধপ্রকারেই প্রতিপন্ন হয়,--বৌদ্বপন্ম সনাতন হিন্দৃধশ্ম্ের অঙগস্থানীয় । 
যে বৌদ্ধধর্ম ও জৈদ-ধর্ম ভারতের মুঙকল্প অসার দেহে এক সময়ে নব-জীবন 

সঞ্চার করিয়। গিয়াছে, সেই ছুহ ধন্ম ও ধন্দু-সম্প্রদায় সম্বন্ধে ফি ভ্রম ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস 

বদ্ধমূল হইয়াই রহিয়াছে! এ ছুই ধর্ম সম্প্রদায়ের পৌর্ববাপৌর্ধয লইয়া 
কতই বাদ-বিতগড। ও মতান্তর চলিয়াছে। কেহ বলিতেছেন, “জৈন 

ধর্মই আদি, তাহা হইতেই বৌদ্ধধন্মের উৎপত্তি; “কেহ বলিতেছেন». 

বৌদ্ধধন্দই আদি, তাহা হইতেই জৈন-ধর্ম্ের উৎপত্তি” প্রধানতঃ উভয় ধর্মের সাদৃশ্ত-তৰ 
অনুধাবন করিয়াই, এই বি৬গু! উপস্থিত হয়। অথচ এ বিতণ্ড। নিরসনের যে এক প্রকৃষ্ট 

উপায় আছে, ততপ্রতি অতি অল্প জনেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে । উবার উভয়েই ফে 

মূল-বৃক্ষের কাওস্থানীয়__প্রধান শাখার অস্তভূতি, জানি-না--ততপ্রতি কয়জনের ৃষ্টি- 
নিপতিত হইয়াছে! এ বিষয়ে আমরা একজন নিরপেক্ষ পাশ্ছাত্য পঞঙ্খিতের গবেষণ। 

আলোচন! করিয়া দেখিতে পারি। জগতে যখন যে ধর্মম-সম্প্রদায়ের »্প্রাধান্ত বিস্বাত হয়, 

তখন সেই ধর্মসম্প্রদায়ের বা তত্প্রবর্তিত মত-পরম্পরার আদিমত্ব গ্রচারের একটা চেষ্ট! 

ভ্রাপ্ত-বিশ্বান। 

নিরসনে । 

* গৃথবর হাতহান পঞ্চন খণ্ডে ব্রাণ-নশ্বৰে বুদ্ধদেখের ৪ উদ্ধত হইয়াছে। তাহার সহিত শ্স্রো!ভর 

সাদৃষ্থ সহজেই উপলব্ধি হইবে। 



নবধর্থমে নবজীবন। ২৩ 

দেখিতে পাই। এই কারণে জৈন-ধর্ম যখন রাজকীয় ধর্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, 

৩খন উহার প্রাটীনত্ব বিষয়ে অনেকের আভগ্ঞতা জন্মিয়াছিল। এইরূপ বৌদ্ধধর্ম যখন 

রাজকীয় ধশ্ব, মধ্যে পরিগণিত হয়, প্রাধান্ত-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উহার মৌল্গিকত্ব অনেকের 

হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রথমে একজন জৈন নৃপতি এখং 

পরিশেষে কয়েকজন বৌদ্ধ নৃপতি ভারতবর্ষে একছত্র প্রভাব [বিস্তার করিয়াছিলেন। আম? 

যথাক্রমে রাঞ্জচক্র বন্তী চন্দ্রগুপ্তকে এবং রাজচক্রবন্তী অশোক বদ্ধনকে জৈন ও খৌন্ধনৃপতি-প্রধন 

বলিয়। নির্দেশ করিতে পারি। স্থতরাং এ ছুই নৃপতির রাজত্বকালে যথাক্রমে দৈন ও বৌদ্ধ, 

ধন্মের প্রাধান্ত পরিকীত্তিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস কগি। পরবর্তী ঘট"া4 আবরণে অনেক 

সময় পুপ্ধবর্তী ঘটনা আবৃত হইক্। থাকে । জৈন ও খোৌদ্ধ ধর্মের ইতিবৃত্ত মনুপন্ধানে এ 

বিষয়টা আমরা বে উপলন্ধি করিতে পারি। আমাদের মনে হয়, ১৮৮৪ থুষ্টাবের পূর্ব 

পর্যন্ত স্ৈন-ধন্রকে বৌদ্ধধন্মের সুতিষ্থানীয় বলিম্া) অনেকে বিশ্বাস কাগতেন। পাশ্চাত্য 

পাওতগণের মধ্যে অনুসান্ধৎসু প্রফেসার লাসেন্ প্রহথতিও এ মতের অন্ুবন্তী ছিঞেন। কিন্ত 

১৮৮৪ খুষ্টাবে হারম্যান জ্যাকব এ ক্ষেত্রে এক নবীন আলোক সার করেন। আমর! 

যে সত্য পুনঃপুনঃ ঘোষণ! কারয়া মাসিতেছি, সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গব্ষেণায় তাহারই 

প্রতিধ্বনি ফুটয়। উঠে। কি যুক্তি বলে জৈন ধন্মকে বৌদ্ধধন্মের সন্ততি মধ্যে পরিগণিত 

কর! হইয়াছিল, আর কি কারণে এ যুক্ত ভিত্তিহীন বলিয়৷ প্রতিপঞ্গ হয়, এতত্প্রসঙ্গে 
সঙ্জেপে তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। * তাহা হইতে মুল-তত্ব ম্বতঃই অধিগত 

হইতে পারিবে । বৌদ্ধধন্ম হইতে যে জৈন-ধন্মের উৎপত্তি, তাহার চারটা কারণ নিদ্দিষ্ট হইয়। 

থাকে। প্রথম কারণ-_-বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তকছয়ের উপাধি বা নাম-সংজ্ঞ। 

প্রায়ই অভিন্ন; যথা,_জিন+ অহ, মহাথীর, সর্বজ্ঞ, স্ুগত, তথাগত, দিদ্ধ, বুদ্ধ, সম্ুদ্ধঃ 

 পরিনিবৃত, মুক্ত ইত্যাদি। উভয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদির মধ্যে প্রায় সর্বদাই এই সকল নাম- 

বিশেষণ প্রযুক্ত দেখি। সুতরাং এক হইতে অপরের উৎপত্তি বিষয়ে সাধারণ৩ঃ সিদ্ধান্ত 

হইগা। থাকে । তবে এইটুকু বিশেষত্ব লক্ষ হয় যেঃ 'জিন' এবং সপ্তবতঃ “শ্রমণ' ভিন্ন 

অগ্ত উপাধিগুলির কয়েক্টার প্রাধান্য বৌদ্ধগণের মধ্যে এবং অপর কয়েকটাগ প্রাধান্ত 

জৈনগণের মধ্যে পরিতৃষ্ট হয়। বুদ্ধ, তথাগত, স্থগত এবং সধ্ুদ্ধ সংজ্ঞা-চতুষ্য় সাধারণতঃ 

শ[ক্য-মুনি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হুইয়া থাকে। শ্রী সকল উপাধি জৈন-তীর্ঘস্কর মহাবীর সম্বন্ধে 

সময়ে সময়ে ব্যবহার হইতে দেখা যায় বটে; কিন্তু প্রধানতঃ শাক্য-বুদ্ধ সম্বন্ধেই উহাদের 

প্রয়োগ । এইর্প বীর, মহাবীর প্রভৃতি শব্দদ্ধয় জেনতীথস্কর 'বদ্ধমান” সম্বন্ধেই প্রধানতঃ প্রযুজ 

হইয়! থাকে। তবে একটি শব প্রয়োগ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে কিন্তু বিশেষ 

অর্থনৈক্য দেখিতে পাই। সে শব্দটি__তীর্থন্কর ( তীর্কর)। ্ৈনগণ এ শর্ষে আপনাদের 

ধন্ম-প্রবর্তক মহাত্বাকে নির্দেশ করেন? কিন্তু বৌদ্ছগণের নিকট এ শব্দ "নাস্তিক্য-সম্প্রাদায়ের 

প্রবর্তক” অর্থ কথচিত করে। এই একটি মাত্র শব্দের আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়, 

জৈন-ধর্্দম কথনই বৌদ্ধণন্মের সম্ভতি নহে। যে শব্দ বৌদ্ধগণের নিকট দ্বণ্য বা যাহার 
আস্ত পপ ০ সপ লা প পপ পাশ পাপা ও সরর৫৮৮৮৫- হক শত পট সপ টানি জা জা ৫ 

পলা এপ 5 ০৪ শা 5 পা পাস কউ পাদ 

্ 1291065591 টিন 51170150086 31150755857 1৮, ] 1১, 763. 



২৪ ভারতখর্থ। 

অর্থ নিন্দনীয়, সেই শব্ধ কি কেহ কখনও আপনার দেবতার উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে পারে? 

কখনই না। তবেকি প্রকারে একই খবর এতাদৃশ অর্থ-বিপর্ধ্যয় সংঘটিত হুইল? প্রতিপন্ন 
হয়, তীর্থক্কর শব্ধ বহু পুর্ব হইতে ভাষায় প্রচলিত ছিল এবং এ শব্দের দ্বারা ধর্ম প্রবর্তক, 

“আখতার” প্রভৃতি অর্থ উপলন্ধি হইত । সেই অর্থের অন্ুলরণেই জৈনগণ এ শব্দটাকে 

আপনাদের দেবতার সম্বন্ধে পরিগ্রহণ করেন। পরিশেষে বৌদ্ধগণের সহিত যখন জৈনগণের 

শত্রুতা আস্ত হয়, তখন জৈনধশ্ম-প্রবর্তকের প্রতি অবজ্ঞার ভাব ধেখাইবার জন্ত বৌদ্ধগণ 

উ শব্দেগ কদ্থ প্রচারে ব্রতী হন। এক ধন্-সন্প্রদায়ের প্রতি অপর ধশ্ম-সম্প্রদা্ের 
ঈর্দ্বেষর পরিচয়-__কেধল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর সকল দেশে সকল সময়ে পারিদৃষ্ 

হয়। বৌদ্ধগণ যেমন দৈন-ধর্মা-প্রধর্তকের নাম বিখেষণে কদর্থের আরোপ করিয়াছিশেন, 

জেনগণও সে পক্ষে দ্রুটি করেন লাহ। যিনি বুদ্ধ, বৌদ্ধ-শান্ত্রে তিনি "মুক্ত নামে অভিহিত 

হন। তদগুসারে বুদ্ধদের অনেক সময়ে "মুক্ত সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু এ 

'নুক্ত” বিশেষণ জৈনধিগের নিকট শব্দাথমূলক 'ত্যক্ত” অর্থে প্রযুক্ত হইয়া! থাকে। যাহারা 

জ্ঞান-মার্গের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত, তাহারা জৈনই হউন আর বৌদ্ধই হউন, কখনও কাহাগও 

উপান্ত দেবতার প্রতি বিদ্রপোক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন না। সুতরাং বিশেষণ-বিশেষের 

যে খ্ররূপ অর্থান্তর ঘটি থাকে, তাহার কারণ অন্ত প্রকার মনে করা যাইতে পারে। 

যাহ| হউক, একটু সুম্-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাই, এই যে সকল নাম-বিশেষণ, 

ইহাদের মূল অন্ত কিছু আছে। সে মুল-_সনাতন হিন্দু-ধর্ম। সনাতন হিন্দু-ধশ্মের 
উপাস্ত দেবতার যে সকল নাম-বিশেষণ প্রচলিত ছিল, জৈনগণ ও বৌহ্বগণ তাহারই 
অনুসরণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাহাদের বিরোধের ফলে, এ সকল শব্দের অর্থ-বিপধ্যয় 

ঘটিয়। আপিয়াছে। একই মহান্ মহীরুহের শাখা-প্রণাথা যখন বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত হইয়া 

পড়ে, তখন তাহাদের লন্বন্ধের মধ্যে শ্বতঃই এক ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয়। ধর্ম 

'ভ ধর্-সন্্রদায় বিশেষের ব্যবধান সন্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসিতে পারে। 

বৌদ্ধধর্ম হইতে জৈন-ধর্ম্বের উৎপত্তি বিষয়ে যে দ্বিতীয় যুক্ত প্রদর্শিত হয়ঃ তাহ! 

প্রতিমুত্তি-প্রতিষ্ঠা ও মন্বির-নিম্মাণ গ্রভৃতি বিষয়ক । বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের এবং তাহার 

শিষ্যগণের প্রতিমুস্তি নির্মাণে তাহাদের উদ্দেশে মন্দিরাদি উৎসর্গ করিয়া 
থাকেন। জনগণের মধ্যেও এই প্রথ| পরিদৃষ্ট হয়। তাই অনেকের 

বিশ্বাস, জৈন-ধন্খ বৌদ্ধধর্মের অন্গসরণ। [কন্ত এ তত্ব বিশ্লষণেও সেই 
একই সত্য আবিষ্কৃত হয়। কি বুদ্ধদেব, কি মহাবীর, কেহই আপনাদের প্রতিমূর্তি নির্মাণ 
রিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই। তাহাদের বাক্যে বা চিন্তায় কখনও তেমন ভাব 

“শ পাইয়াছে বলিয়! প্রমাণ পাওয়া যার না। তবে কোথা হইতে কি প্রকারে এ 

৭ প্রবর্তনা হইল? ভারতের সনাতন হিনুধর্ম-_কর্শা-চ্ঞান-ভক্তির মিলন-ক্ষেত্র | 

“ 4€ মিণন ভিন্ন যে মুক্তি নাই, সনাতন হিন্দুধর্দের তাহাই প্রধান শিক্ষা। সে শিক্ষার 

,” ॥ সাধিত হয় নাঃ-যদি ভক্তিকে বর্জন করিয়া! মানুষ শুধুই জ্ঞানের অনুসরণ করিতে 

-এ;ষ ! ভক্তি ভারতের অস্থিমজ্জায় শোণিত-গ্রবাহ্রূপে প্রবহমান । কি জৈন-ধর্, কি বৌদ্ধ- 

অন্যান্য বিষয়ে 
ভ্রন্ত-দশ্বন্ধে | 



নবধর্দ্মে নবজীবন । ২৫ 

ধর্শ উভয়েই এ ক্ষেত্রে সনাতন হিন্দুধর্মেরই অনুসরণ করিয়াছে বলিতে পারি। আপন ধর্ম 

প্রবর্তকের বা ইপ্দেবতার প্রতিমুষ্তি প্রতিষ্ঠা ও তছুদোস্তে মন্দির উৎসর্গীকরণ প্রভৃতি প্রথা 
নিশ্চয়ই সনাতন হিন্দুধ্্ হইতে অন্ঠান্ত ধর্ম-সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ, দ্বিতীয় যুক্তির 
মূলেও হিন্দুধর্মেরই প্রাধান্য পরিকীন্তিত হয়। বৌদ্ধধর্মের ও জৈন-ধর্মের মধ্যে তৃতীয় সাৃশ্ত-_ 
পৃথিবীর স্থষ্টিকাল সম্বদ্ধে। বৌদ্ধগণের গ্রন্থে যেমন কোটী কোটা বৎসর পুর্বে *ন্থ বনু বুদ্ধের 
অবতার গ্রহণের উল্লেখ আছে, জৈনদিগেয় গ্রন্থেও সেইরূপ কোটা কোটী বদর পুর্বে বহু বু 

জৈন-তীর্ঘস্করের আবির্ভাবের বিষয় বিঘোধষিত হয়।* ব্রাঙ্ষণ্য-ধর্্দে যুগ-বিবর্তনের, কাল- 
পরিমাণের ও অবতারগণের আবির্ভাবের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখি, বৌদ্ধ ও জৈন:গ্রস্থাদির 
কাল-বিবরণ তাহার অনুসরণ ভিন্ন অন্য কোনরূপ মনে হয় না। জৈনগণের মধ্যে 

উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী কাল বিভাগ এবং তদন্তর্গীত ষড়বিধ *আড়া” বা উপবিভাগ আছে। 

বৌদ্ধগণের মধ্যেও সেইরূপ চার্সিটি প্রধান এবং আনীটি অপ্রধান ক্ষুদ্র কল্পবিভাগ দুষ্ট হয়। 
পর্ধ্যায়ক্রমে বিশ্বের উৎপত্তি ও লয়, নাটকের অস্ক ও দৃশ্ঠ বিভাগের ন্যায়, উভয় সম্প্রদায়ের 

মধ প্রবর্তিত আছে বুঝিতে পারি। কিন্তু কাল-বিভাগের এ সাদৃশ্থে কি জৈন, কি বৌদ্ধ 
কোনও সম্প্রদায়েরই মৌলিকত্ব সুচিত হয় নাই । কেন-না, ব্রাহ্মণ্য-ধর্শের যুগ ও কল্প বু 

পূর্ব হইতেই আদর্শ-ক্ষেত্রে বিদ্কমান রহিয়াছে । এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া মিঃ 

জ্যাকোবি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন)--'ব্রাহ্মণা-ধন্মের যুগ-বিভাগ প্রভৃতির আদর্শে বৌদ্ধগণের 

কাল-ব৬াগ এবং ব্রহ্মার দ্রিবা ও রাত্রির আদর্শে জৈনগণের উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী 

কালের পরিকল্পনা ।” 1 বৌদছ-ধর্ম হইতে জৈন-ধরন্দ্ের উতৎপন্তি-সংক্রান্ত চতুর্ণ যুক্তি 
অহিংসা-মূলক। বৌদ্ধগণ “মহিংসা পরম-ধন্মঁ নীতি সব্বতোভাবে মান্ত করিয়া থাকেন। 

জৈনগণ অহিংসা-ধর্শকে বৌদ্ধগণের অপেক্ষাও যত্বের সহিত পালন করিয়া চলেন। 
অহিংসা-ধর্ম-পালনে বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও জৈনগণের দৃঢ়তা দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা তইলেও 
জৈনগণ যে বৌদ্ধগণের নিকট হইতে আহংসা ধশ্ম-নীতি প্রাপ্ত তইয়াছিলেন, তাহা! কখনই 

বলিতে পারা যায় না। কেন-না, আমর! পূর্বেই গ্রাতিপন্ন করিয়াছি, সনাতন হিন্দু-ধর্ছে 

এ শিক্ষ। আবাহমান্কাল প্রচলিত আছে। “মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ»-_যজুর্ধেদের এই উক্তি 
এবং বৌধায্নন স্থত্রের নীতি যে জৈনধর্ম্মের ও বৌদ্ধধশ্মের মূল, তাহ! নানারূপেই গ্রতিপন্ন হয়। 

যাহা হউক, বৌদ্ধগণের মধ্যে এবং জৈন-গণের মধ্যে অহিংপা-ধন্ম কি ভাবে প্রচলিত 
আছে এবং সনাতন হিন্দু-ধর্দের সহিত উহ। কিরূপ সম্বন্ধ-সম্পন্ন, তাহ! একটু আলোচনা 

করিবেই বিষয়টা বোধগম্য হইবে । বৌদ্ধ-গণের দশশ্গাল, অষ্টাঙ্গশীল বা পঞ্চশীল 

গ্রভৃতির মধ্যে যে সকল উক্তি দৃষ্ট হয়, জৈনগণের 'মহাব্রত” প্রতিজ্ঞা-পঞ্চকের সহিত 
5 পৃথিবীর ইাতিহাস, দ্বিতীয় খও উনিশ পরিচ্ছেদে জৈন-তীর্ঘকরগণের ও ভাঙাদের আবর্ভাব-কাঁজের 
এবং পঞ্চম থণ্ডে ৩৩৬ পৃষ্ঠায় বুদ্ধগণের ও তাহাদের আবির্ভাবের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 

11267779771 20071 %171655 101015 01851500200 04752 5242%4517] জট 06 0001 ঠোহ 

05 0১৩ 80001705505 100070৬5092 006 31810108110 55565 ০6 075 ৬৪৪৪৪) 17116 

0 0921702510৮ 57050 00617 0 557010853০৫ ১5552100122) 5195 ৩6৮10৩19005] 01 00৬ 08) 

200. 13181) 06 031810702” 

৬ষ্ঠ _-৪ 



২৬ ভাঁরতবর্ধ। 

তাহা সম্পূর্ণ সারৃখ্ট-সম্পন্ন । বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ গ্রতিজ্ঞা করেন/'(১) প্রাণিহত্যা করিধ 

না, (২) চুরি করিব না, (৩) অপবিত্রত্। পরিহার করিব, (৪8) মিথ্যা কহিব 

মা, (৫) ধর্মোক্নভির হানিকর মাদকদ্রব্য ভক্ষণ করিব না, (৬) আনদ্দিষ্ট সময়ে 

আহার করিব না, (৭) নৃতা-গীত-বাগ্ভ বা অভিনয়ে বিরত থাকিব, (৮) মাল্য 

গন্ধদ্রধা ঙ্কার প্রভৃতি ব্যবহার করিব না, (৯) উচ্চ কিংবা প্রশস্ত শধ্যায় শয়ন 

করিব না, (১০) কাহারও নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য গ্রহণ করিব না/ অষ্টাঙ্গশীল 

এই দশশীলেরই অনুরূপ; অপি, উহার প্রথম পাঁচটা পঞ্চশীল অভিধায়ে অভিহিত হয় 

এবং প্র নিয়ম প্রত্যেক বৌদ্ধ-ধন্মীবলম্বীর গ্রতিপাল্য। অষ্টাঙ্গশীলের শেষোক্ত তিনটা বিধি 

কেবল ধাশ্মিক বৌদ্ধগণের প্রতি প্রযুক্ত হগ্ন। অষ্টাঙ্গশীল এই ;-( ১) কেহ প্রাণিহত্যা 

করিবে না) (২) কেহ আদত্ব গ্রহণ করিবে না, (৩) কেহ মিথ্যা কথা কহিবে না, 

(8) কেহ মাদকদ্রব্য পান করিবে না, (৫) কেহ জগম্য গমন করিবে না, (৬) কেছ 

রাত্রিতে অসিদ্ধ থাগ্ধ ভক্ষণ করিবে না, (৭) কেহ মাল্য ধারণ ব৷ গন্ধ ব্যবহার করিবে না, 

(৮) মকলকে মৃত্তিকা মাছুর পাতিয়া শয়ন করিতে হইবে।* বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণকে যে পাঁচটা 

প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হয়, জৈন নিগ্র্ছগণে৭ও সেইরূপ প্রতিজ্ঞার বিধি দৃষ্ট হয়। উজন- 

গণের পঞ্চ প্রতিজ্ঞ। ;--'(১) আঁহংসা অর্থাৎ প্রাণিহত্যা না করা, (২) অনৃত অর্থাৎ মিথ্য| 

কথ! না বলা, (৩) আস্তোয় অর্থাৎ দত্ত গ্রহণ না করা, (৪) ব্রহ্ষচর্ধ্য অর্থাৎ ইন্ত্রিয় সংযম, 

(৫) অপরিগ্রহ অর্থাৎ সাংসারিক নকল পদার্থে নিষ্পৃহ! / পুনঃপুনঃ নানা আকারে নান 

ভাবে এই একই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। যাহা হউক, বৌদ্ধগণের ও জৈন- 

গণের এবছিধ প্রতিজ্ঞা-বিষয়ে আশ্চর্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা-পঞ্চকের 

অন্তর্গত পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটী সানান্ত পার্থকা-বিশিষ্ট হইলেও, প্রথম চারিট। প্রতিজ্ঞার সহিত 

উভয় ধর্শাবণস্বিগণের মধ্যে সম্পূর্ণ এঁক্য আছে। প্রতিজ্ঞা কয়টার পর্যযার-সম্বদ্ধে মতান্তর 

থাকলেও, মূলতঃ কোনও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। বৌদ্ধগণের প্রথম হইতে চতুথ প্রতিজ্ঞার 

মধ্যে যে ভাব পরিব্যক্ত, জৈনগণের প্রথম প্রতিজ্ঞা-চতুষ্টয়ে সেই ভাবই অভিবাক্ত) 

পার্থক্যের মধ্যে প্রথমটা দ্বিতীয় স্থান অথবা "দ্বিতীয়ট তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। 

পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটী জৈন-শান্ত্রে একটু অধিক ভাবমুলক; পার্থক্য এইটুকু মান্র। নচেখ 

সাদৃণ্ত প্রায় পোনের আনা । এই সাদৃশ্ত দেখিয়াই এক ধর্মমত অন্ত ধর্মমত হইতে উৎপন্ন 

হইয়াছে বলিয়। সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে । তবে কোন্ সম্প্রদার যে কাহার নিকট 

খণী, তাহাই বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয় । একটু অনুসন্ধান করিলেই এ সহন্ধে নুতন 

আলোক প্রাপ্ত হওয়া! যায়। এ বিষয়ে নিরপেক্গ পাশ্চাত্য-পপ্ডিতগণের গবেষণার 

আলোচনা করিয়া! দেখিতে পারি । * তাহাতে বেশ উপলব্ধি হয়,-কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কোনও 

_ দরের ইানী অবাক হারমান্ গ্রাকোহি ঠিক এক কথাই লিখিয়। গিয়াছেন। যথা, 1৫ ৩ 
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নবধন্ম্মে নবজীবন। ২৭ 

সম্রদায়ই এই বিষয়ে মৌলিক্ত্বের দাবী করিতে পারেন ন) পরস্ত তাহাদের পঞ্চশীল 
পঞ্চ-প্রতিক্ঞা বা পঞ্চ-মহাত্রত ব্রাহ্গণা-ধন্ম।ঞসারী সন্নআাসিগণেরই প্রতিপালা বিধি-বিধানের 

অনুবস্তী। *বৌধায়ন-স্ত্রে ( বৌধায়ন মৃহ্ স্তর ) সন্ন্যামিগণের সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হুয়। 

তদনুস।রে সন্ত্রাসিগণকে দশটা প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হইতে হয়। তাহার মধ্যে পাঁচটা প্রতিজ্ঞা 

প্রধান, কর পাচটী অগ্রধান বণিজ! পরিকী্তিত। প্রথম প্রতিজ্ঞা পঞ্চক,_-€১) জীবিত 

প্রাণী মাত্রকে কষ্টদানে বিরতি, (২) সত্য-বাক্, (৩) অন্তের সম্পত্তি গ্রহণে বিরতি, (৪) মাদক- 

দ্রব্য গ্রহণে বিরতি, (৫) দান অপ্রধান পীাটী প্রতিজ্ঞা১--'(৬) ক্রোধ পরিহার, 

(৭) গুরুর আজ্ঞান্ুভিত1, (৮) ওদ্ধত্য পরিহার, (৯) প্রিচ্ছন্ততা, (১০) পবিত্র আহার ।/ 

হিন্দু-সন্ন্যাসিগণের প্রতিজ্ঞার প্রথম চারিটী প্রতিজ্ঞার সাত জৈন-নিগ্রদ্থগণের প্রথম 
প্রতিভ্ঞা-চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ একা দৃ্ট হয়। বৌধায়ন গৃহ সত্রে যে প্ধ্যায়ে প্রতিজ্ঞা-চতুষ্টয 
সজ্জীকৃত, জৈন-শাস্ত্রেও উদ্ার।৷ সেই পর্যায়ে সেইভাবে অবস্থিত। ইহাতে মনে হয়, জৈন 

ভিক্ষুগণের প্রতিজ্ঞা, ব্রা্গণ্য-ধন্মের সন্গ্যানিগণের প্রতিজ্ঞার অনুসরণ ভিন্ন অন্যরূপ নছে। 

এ প্রনঙ্গে আরও মনে হয়, বৌদ্ধগণই আদি ধর্-শান্্র হইতে পধ্যায়ের পরিবর্তন সাধন 
করিয়াছেন। এইখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটা-__(মছাত্রত ) 
হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন ত্রিবিধ ধর্মে কেন ব্রিবিধ মুর্তি পরিগ্রহ করিল? ব্রাহ্গণ্য-ধন্মের 
পঞ্চম মহাব্রত,-দান। জহ্গণ্য-ধর্মান্থলারী জন-সাধারণের সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণকালে দাতৃত্ব 
দানশ্তি প্রদর্শনের অবসর উপাস্থত হইত। ব্রান্ষণার্দি বর্ণ যখন সংসার ত্যাগ করিয়! 
সন্ন্যাসগ্রহণ করিতেন, তখন তাহাদের দানের অবসর আসিত। কিন্তু বৌদ্ধ বা জৈন ভিক্ষুগণের 
জীবন-গতি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে পরিচালিত। সংসার ত্যাগ করিয়! সর্যাস-আশ্রমে বহির্গত 
হইলে তাহার! কৃচিৎ দানশীণতা৷ প্রকাশের অবসর পাইতেন। সুতরাং বৌধায়ন্- 
কথিত পঞ্চম মহাব্রত তাহাদের মধ্যে প্রবর্তিত হয় নাই। জৈনতীরঘস্কর মহাবীর স্থামী 
প্রথমে চতুর্বিধ মহাররত প্রতিপালনের ব্যবস্থাই বিছিত করিয়াছিলেন। পঞ্চম মহাব্রত 

শেষকালে রূপান্তরে প্রবর্তিত হয়। তাহার মতে পঞ্চম মহাব্রত অপরিগ্রহ অর্থাৎ দ্রব্য 
কষেত্র-কাল-ভাব-রূপ সকল বিষয়ের মোহ পরিত্যাগ । এ ভাবের মধ্যে অনেক মহান্ 
উপদেশ গ্রথিত আছে। জ্ঞানবান্ হুইয়! যখন শরীরের প্রতি পর্যান্ত মমত্ব পরিহার করিতে 
সামর্থ্য জন্মে, তখনই অপরিগ্রহথ সার্থক হয়। যাহা হউক, এ অবস্থার মধ্যে অনেকগুলি ভাবকে 
আশ্রয়দান করিয়া জৈনগণ বৌধায়ন্কথিত পঞ্চম মহাব্রতের পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। 
বৌদ্ধগণের মধ্যেও সেই ভাবই দেখিতে পাই। 

্রাহ্মণ্য-ধর্মানুসারী--সন্ন্যাসিগণের আদর্শে জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের জীবন-গতি নির্ণীত 
হইগ়াছিল,__এ সিদ্ধান্ত কেবল আমাদের নহে, পাশ্চাত্য পপ্তিতগণের ধিনিই নিরপেক্ষ-তাবে 

রা এ সকল বিষ আলোচনা করিয়ছেন, তিনিই এই মস্ত যুক্তকঠে ঘোষণ! 
যাদৃশত-তত্ব। করিয়া! গিয়াছেন। বৌধায়ন-সজে ও গৌতম-সৃত্রে সন্গ্যাসিগণের সন্ধে সে 

সকল বিধি-বিধান নিহিত আছে দেখিতে পাই) তাহা প্রায় বণে বর্ণে 
উৈনগণের প্রতিপাল্য বিধি-বিধানের অস্তভূতি হুইয়। রচিগ্নাছে | জ্যাকোবি--গঞ্চবিংএতি 



৮ ভারতবর্ষ | 

প্রতিপাল্য বিধি-বিধানের অবতারণার বিষয়টা বিশদভাবে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 

পূর্বোক্ত গ্রধান ও অগ্রধান গ্রতিজ্ঞা-দশকের পন সন্স্যাসিগণের প্রতিপাল্য কতকগুলি 

বিধি-বিধান কি ভাবে জৈন-ভিক্ষুক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, তাহার কয়েকটা উদ্দাহরণ 
নিয়ে প্রকটন কর! যাইতেছে,_- 

(১) 'নন্্যানীর কোনরূপ সঞ্চিত ভাগার থাকিবে না গৌতমন্থত্রে এবং বৌধায়ন্ 
তরে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে । আ্থচ, জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষগণের পক্ষে এই নিম্নম . 

সর্বথ। প্রতিপাল্য । এ উভয় সম্প্রদ[য়ের ভিক্ষুগণকেই পরদ্রব্য গ্রহণে ও সঞ্চয়ে বিরত 

থাকিতে হুইবে। জৈনগণের পঞ্চম্ মহাত্রত “অপরিগ্রহের” অভ্যন্তরে এই ভাবই নিহিত 

রহিয়াছে । গৈন ভিক্ষুগণ যে আপনাদের পরিধেয় বস্ত্র, ভিক্ষাপাত্র এবং যষ্টি প্রভৃতি 

সঙ্গে লইয়া পরিভ্রমণ করেন) জৈন-শান্রমতে, তৎসমুদায় তাহাদের নিজন্ব নহে; পরস্ত 
সে নকল ঠাহাদের 'ধন্মোপকরণ' মধ্যে পরিগণিত। | 

(২) 'দল্ন্য।সীর ব্রক্মচর্ধ্য আবশ্তক |» বৌধায়নের এবং জৈন-শান্ত্রের মতে সন্্যাসিগণের 

পক্ষে ইহা চতুর্থ ব্রত বা প্রতিজ্ঞা হওয়া আবশ্বক। বৌদ্ধগণ ইহাকে ভিক্ষুগণের পঞ্চম্ 
প্রতিজ্ঞার অন্তনিবিষ্ট করিয়া লইয়াছেন। 

(৩) 'সন্ন্াাসিগণ কখনও বর্ষাকালে আশ্রম পরিবর্তন করিবেন না” বৌধায়ন্ স্তর 
সন্ন্যাসিগণ সন্বন্ধে এইরূপ বিধি আছে | বৌদ্ধগণের এবং জৈনদিগের মধ্যে বর্ষা-বাস প্রথা 
ইহারই অনুসরণ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। 

(৪) "ভক্ষা ভিন্ন অন্য কারণে সন্্যাপিগণ কখনও গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন না, 
জৈনশান্ত্র এ পক্ষে বিশেষ প্রতিবাদী নহে । তদনুসারে, স্িক্ষগণ একরাত্রি কোনও গ্রামে ঝা 
নগরে বদবাপ করিতে পারেন। তবে কোথাও অধিক দিন কাহারও অবস্থিতির বিধি 
নাই । মহাবীর স্থমী-গ্রামে এক রাত্রি এবং নগরে পাচ রাত্রির অধিক কখনও 
অবাস্থতি করেন নাই । 

(৫) £অপরাহ্ধে (ঘর্থাং লেকের আহারাদি সম্পন্ন হইলে (সন্ন্যাসীকে ভিক্ষার্থ বাহির 
হইতে হইবে; ছুই বার ভিক্ষার বাহির হওয়া নিষেধ ৮ জৈনভিক্ষুগণ প্রাতে বা মধ্যান্ছে 
ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। সম্ভবতঃ প্রতিযোগী হিক্ষুকগণের সঙ্গ পরিহার করাই তাহাদের 
লক্ষ্য । সাধারণতঃ তাহারা একবার মাত্র ভিক্ষা করেন। উপবাসের পর ক্ষচিৎ ছুই বার 
ভিক্ষার বিধি দৃষ্ট হয়। 

(৬) “সর্বপ্রকার (সুখাদ্যের ) আকাঙ্ষা পরিহার জৈনগণের পঞ্চম মহাব্রতের চতুর্থ 
ংশে এ একই ভাব পরিব্যক্ত । ভিক্ষা-গ্রহণ ও পরিবর্জন বিষয়ে ষে সকল বিধি- 

বিধান আছে, তাহাতেও আহার্য্যের লৌভ পরিহারের বিষয় অবগত হওয়া যায়। 

(৭) সন্ন্যাসীর বাক্য, দৃষ্টি ও কার্ধ্য সংযত হওয়া আবশ্তক।” জৈনগণের মধ্যে ত্রিবিধ 
গুন্তির বিষয় গ্রবন্তিত আছে। মন, বাক্য ও দেহ সংবত করাই সেই ত্রিগুপ্তি। 

(৮) 'সক্স্যানী লজ্জা! নিবারণের জন্ত বস্ত্র পরিধান করিবেন।” পরিচ্ছদ ব্যবহার সম্বন্ধে 

জনগণের বিধি এতাদৃশ স্রল 'নহে। কেন-না, জৈন তিক্ষুগণ উলন্ব অবস্থায় বিচরণ 



নবধন্দে নবজীবন। ইট 

করিতে অথব! একাধিক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারেন। তবে যুবক ও দৃড়কার 
জৈন ভিক্ষুর পক্ষে এক বস্ত্র ব্যবহার করাই বিধি। মহাবীর স্বামী প্রায়ই উলঙ্গ অবস্থাক্ 

পরিভ্রমণ কাঁরয়ঠছিলেন। জিনকল্পিকগণ অর্থাং ধাহার! মহাবীর স্বামীর অনুসরণকারী 

ছিলেন, তাহাএ। প্রায় মকলেই যথাসম্ভব মহাবীর স্বামীর অনুকরণ ক।ঃয়াছিলেন। সেয়া! 

হউক, তাহাদের সকলেরই পক্ষে উলঙ্গদেহ আবৃত কর৷ বিধি ছিল। 

(৯) “কোনও কোনও মতে, পুরাতন বস্ত্র ধৌত করিয়া! পরিধা,নর বিধি আছে। 

বৌধায়ন বলেন,-_সন্ন্যা্িগণ হরিতাভ রক্তবস্ত্র (গৈরিক বসন) পরিধান করিবেন। এ 

বিষয়ে জৈনগণের অপেক্ষা ধৌদ্ধগণের বস্ত্রব্যব্ারে অধিক সাদৃশ্ত দৃষ্ট হয়। জৈনগণ, বস্ত্র 
ধৌত বা রঞ্জিত করার বিরোধী । যে অবস্থায় বস্ত্র প্রাপ্ত হন, জৈন ভিক্ষুগণ সেই 

অবস্থায়ই তাহ! পরিধান করেন। ইহাতে মনে হয়, ব্রাহ্গণ্য-ধর্ম্ের বিধি-বিধানের উপরেও 

তাহারা কঠোরত। রক্ষার চেষ্টা পাইয়াছেন। সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ জাকজমক-পরিশূন্ত 

হইবে; ইহারই চরম চিত্র দেখাইতে গিয়া তাহারা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ব্যবহারের 

ব্যবস্থ! দিন! গিগনাছেন। বৌদ্ধগণের কঠোরতা এ সম্বন্ধে কিছু শিখিল দেখিতে পাই। 

(১০) "যাহ! অপন।-আপনি বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তত্তিন্ন বৃক্ষ-লতাদি ছিন্ন করিয়া! সন্নাসিগণ 

তাহার কোনও অংশ ব্যবভার করিতে পারিবেন না জৈনগণের সম্বন্ধে এইরূপ 

বিধি বলবৎ দেখি; পরস্ত, যে সকল শাকৃ-পবজীতে বা ফল প্রভৃতিতে জীবনী-শক্তির কোনও 

চিহ্ন নাই, কবল সেই সকল ফল ও শ্াকৃদবজী প্রভৃতি জৈনগণ আহার করিতে অধিকারী। 

(১১) 'কাল অতীত হইলে সন্ানিগণ কোনও গ্রামে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিতে 

পারিবেন না মহাবীর স্বামী . এবং প্রায় সকল জৈন-ভিক্ষুগণই এই নিয়মের 
অন্ুবত্তী ছিলেন'। 

(১২) 'সন্যাসিগণ মন্তক-মুণ্ডন করিতে বা মন্তকে জটা রক্ষা করিতে পারিবেন ॥ 

জৈনগণ এ নিয়মের উৎকর্ষ-সাধনে ভিক্ষুমাত্রকেই মন্তক মুগনে বাধা করিয়াছিলেন । 

বৌধায়ন শুঙ্জ মতে, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণকালে ব্রাহ্গণমাত্রেরই মন্তকের কেশ, শ্মশ্রু, গন্ধ 

এবং হস্তপর্দের নথাদি কর্তন করা আবশ্তক | তিক্ষুত্ব গ্রহণ কালে জৈনগথের মধ্যেও 

এ প্রণা দেখিতে পাই। জৈনগণের মধ্যে একটা প্রবাদ-বাক্য আছে নিসার 

গৃহত্যাগ, নিরাশুয়ে বাস, জৈন-ভিক্ষুর লক্ষণ । 

(১৩) যাহাতে কোনও বীজ ধ্বংস হয়, সন্গ্যাসিগণ কখনও এরূপ কার্য করিবেন না॥ 
এ পক্ষে জৈন ভিক্ষুগণের বিশেষ সতর্কতা দৃষ্ট হয় । ডিম্ব অথবা কোনও প্রাণী অথব! বীজ 
বা অন্কুর প্রভৃতি কোনরূপে নষ্ট না হয়, আচারাঙ্গ স্ুত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে তৎসমন্ধে বিশেষ 

উপদেশ আছে। হিন্দু সম্যাসিগণের প্রতিপাল্য বীজরক্ষাবিষয়ক বিধির প্রবর্তনায় 
বুঝা যায়, জৈনগণ সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রতি এবং উদ্ভিদ্রাজ্যের প্রতি. ছিশ্ষেরপ 
কারণ্য-দৃ্টি সম্পন্ন হন । 

(১৪) 'অপকারী বা উপকারী সর্বপ্রকার প্রাণীর তি টা | দিদা 
প্রকাশ কারবেন।, ৃ " 
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(১৫) "আপনার ইহলৌকিক ও পারগোনিক মঙ্গলের জনা সন্যাসিগ*ৎ কোনও কার্ধয 

করিবেন না ।” হিন্দু সন্ন্যাসিগণের প্রতিপালা শেষোক্ত ছুই বিধি জৈনধর্ম্ের প্রাণস্থানীয়। 

জৈনধর্শশান্ত্রে এ বিষয়ে বিশেষ উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়। মহাবীর স্বামী এ ছুই বিধি সর্বতো- 
ভাবে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাহার জীবনবৃস্তালোচনায় দেখিতে পাই, এক সময়ে 

চারি মাসের অধিক কাল তাহার গাত্রে নানা-জাতীয় প্রাণী পুপ্বীকৃত হইয়া ছিল, কীট সকল 

তাহার দেহের উপর গতিবিধি করিয়াছিল এবং তজ্জন্ঠ তাহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে 

হুইয়াছিল। আর এক সময়ে তৃণ, শৈতা, অগ্নি প্রভৃতিতে এবং মাছি মশা প্রভৃতির দংখন- 

জনিত যন্ত্রণা তাহাকে কই দিয়াছিল। আর এক সময়ে দৈণশক্তির অধীন হইয়। মন্রুষ্যের 

এবং প্রাণীর নিকট তাহাকে নানাপ্রকার স্থখকর ও দছুঃখকর ঘটনার আবর্তে নিপতিত 

হইতে হইয়াছিল। মহাবীর স্বামী সম্থন্ধে আরও কথিত আছে, তাহার আধাঙ্মিক উন্নতির 

শেষ সময়ে তিনি কি জীবন কি মৃত্যু কিছুই আকাজ্। করেন নাই। ম্তরাং হিন্দু 

সন্গযাসিগণের প্রতিপাল্য বিধি-বিধান দৈন-ভিক্ষুগগের নিকট যে বিশেষভাবে আদরণীয় 

হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য । 

ব্রাহ্মণা-ধর্মের ও জৈন-ধর্ম্ের বিধি-বিধানের মধ্যে আরও বিবিধ বিষয়ে সারদৃশ্ত দু হয়। 
ন্্যাসিগণের পক্ষে বৌধায়ন সুত্রের বিধি এই যে, বাকা, চিন্ত! এবং কার্ধ্য_ এই ত্রিবিধ 

দণ্ড প্রয়োগে তাহারা কখনও কোনও স্থষ্ট প্রাণীকে কষ্ট প্রদান করিবেন 

না। বৌদ্ধগণের ও জৈনগণের যে প্রথম প্রতিজ্ঞা ( শীল বা ব্রত), এ বিধি 

তাহা হইতে স্বতন্ত্র কি? দগুপ্রদানের যে উপায়-পরম্পরা, জৈনশাস্ত্ 

ততসমুদায়কে “শস্্র' বলিয়। নির্দেশ করেন। বৌধায়নহত্রে বিধি আছে, সন্স্যাসিগণ স্থান 

পরিষ্কারের জন্ত আর্র-বস্ত্রে জল লইয়া; যাইবেন। পুষ্করিণী বা কূপ হুইতে কাপড় ভিজাইর়! 

জল লইয়া তাহা! নিঙড়াইয়। স্থান পরিষ্কার কর! তাহাদের নিয়মের অন্তভূতি। জৈন ভিক্ষুগণ 

সম্পূর্ণরূপে এই নিন্বমের অন্ুবর্তী। তীহারাও সিক্ত বস্ত্র নিঙ্ড়াইয়! স্থান পবিত্র করেন। 
জৈনশান্ত্রের টাকাকার গোবিন্দ পবিত্র শবের ব্যাথায় লিখিয়াছেন যে, সিক্ত-বস্ত্রের জলসেচনে 

ও কুশতৃণের সম্মার্জনী ব্যবহারে জৈন-ভিক্ষুগণ পথের কীট-পতঙ্গাদি অপসারণ করেন। 

এইভাবে গতাগতির পথ ও আশ্রগ্স স্থান পরিষ্করণের পন্ধতি হিন্দু-সন্ন্যাসিগণের মধ্যে 

পুর্ববাপর প্রচলিত আছে। সুতরাং এ বিষয়ে জৈন ভিক্ষুগণকে হিন্দুসঙ্গ্যাসিগণের অন্ুমরণ- 
কারী বল! যাইতে পারে। হিন্দুগন্নাপিগণের সঙ্গে যে কয়েকটা দ্রব্য সর্বদা রক্ষিত হয়, 

জৈম-তিক্ষুগণের মধ্যেও সেই কয়েকটা দ্রব্য সচরাচর দেখিতে পাই। বথ,যষ্টি, রজ্জু, জল- 

সংগ্রহের বস্ত্র, জলপাত্র, ভিক্ষাপাত্র। জৈন-ভিক্ষুগণের স্কার যষ্টিগ্রহণের বিধি যদিও 

বৌদ্ধগণের পিটক-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাদের ব্যবহারে তাহ। দেখিতে পাওয়া যার। 

অধিকন্ত জল ছাকিবার জন্ত 'সুখ-বন্ত্িক বস্ত্র বাবছারের প্রথা তাহাদের মধ্যে 

গ্রচলিত আছে। ফলতঃ, লঙ্ন্যাদিগণের ও ভিক্ষুগণের ব্যবহার্ধ্য দ্রব্য অভিন্ন । ঘ্মাহার্য্য- 

আছণ সম্বন্ধে বৌধায়ন-সত্রের বিধি এই যে,__সন্গাসিগণ আধাচিতভাবে প্রাপ্ত থাস্ব-মাত্র 

গ্রহণ ক(রবেন। তাহাদ্দের আহাধ্যের বিষগ্গ পুর্বে কোনরূপ স্থির থাকিবে নাও 

অন্তান্ত 
সাদৃষ্ক । 
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ধাহ৷ ঘটনাচক্রে গ্রাপ্ত হইবেন, মাত্র ভীবনধারণের উপযোগী তজ্জপ খান্ড তাছারা 

গ্রহণ করিতে পারিবেন। জৈন ভিক্ষগণের [ভিক্ষা গ্রহণ বিষয়ে যে সকল বিধি আছে, 

তাহা প্র বৌধাঞ্জন গুত্রেরই অনুসারী নহে কি? বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ তিক্ষুণণ আহার. গ্রহণ 

সম্বন্ধ এতাদৃশ কঠোর নিমের আদীন নহেন। তাহাদের জন্ত খান্ত প্রস্তুত করিয়! 

তীহাপিগকে আমন্ত্রণ করিলেই তাহারা সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। বাছা হউক, সর্ধ- 

প্রকার বিধি-বিধানের ও আ'চাব-বাবহারের সারৃপ্ত-তত আলোচনায় বেশ উপলব্ধি হয়, 

কি দৈন, কি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রায়ের মুগ-সনাতন |হন্তু ধর্মা। তবে কেহ কেহ প্রশ্ন কলিতে 

পারেন, জৈনগণের [নগ্রন্থ সন্গ্যাসি-সম্প্রদায় প্রতাক্ষভাবে ঝা পরোক্ষভাবে কোন্ ভাবে ব্রাহ্মণ 

ধন্ম[নুসারা সন্যাসী-সন্প্রপায়ের অগুকৃতি? কেহ কেহ এইরূপও সিদ্ধান্ত করেন যে, সন্গ্যাসি- 

গণ হুহতে খৌন্ধতিক্ষুগণের এবং বৌদ্ধভিক্ষুগণ হইতে নিগ্রস্থগণের আচার-ব্যবহার পরিগৃহীত 

হইয়াছে । কিন্তু সে সিদ্ধান্ত কদাচ যুক্তযুপক নহে। জৈন-সম্প্রদায় ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের 

প্রতিদ্বন্দ্বতার বিষয় সর্বজনিদিত। প্রাতদন্থ। সম্প্রদায়ের অনুমষ্মগ কখনই যুক্তিযুস্ত নছে। 

তার পর, বৌদ্ধতিক্ষু বা জৈন নিগ্রন্থের সাদর্শ যে হিন্দুসন্ন্যাসিগণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা 

কখনও পস্তাব্যই নহে। প্রধানত ঃ [ভ্রবিধ কাপণে এ মতের অযৌক্তিকত! প্রতিপন্ন হয়। 

প্রথমতঃ, সন্ন্যাস ব্রাহ্মণা-ধশ্মের চতুরাশ্রমের অন্তভুতি। আশ্রম-ব্যবস্থা! যদিও ব্রাহ্ষণ্য-ধর্মের 

আদিভৃত বিমা কেহ কেহ স্বাকার করিতে না পারেন; কিন্তু এ প্রথা বৌদ্ধধর্দের ও 

জৈন ধন্মেগ প্রতিষ্ঠার যে বহু পুর্ধববণ্তী, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু-সন্গাসিগণ 

বহু পুর্ব হইতেই ভারতবর্ষের চতুর্দিকে বিস্তৃত হুইয়৷ পর্ড়িয়াছিলেন। অথচঃ বুদ্ধদেবের 
আবির্ভাবের পরবর্তী কয় শতাব্দী কাল, অন্ততঃ ছুই শতাবীর কম নহে, বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ ভারত- 

বর্ষে তাদৃশ বিশ্বৃতিলাভ করিতে পারেন নাই $ মাত্র গ্রদেশ-বিশেষে তাহাদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ 

ছিল। স্ুতরাং-দেশব্যাপী নক্সা সিলম্প্রদাগের স্থষ্টি কদাচ তাহাদের দ্বারা সাধিত হয় নাই। 

তৃতীয়তঃ, বৌদ্ধধন্মের প্রবপ্তনার বহু পুর্বে চিন্দু-শান্্রকার গৌতমের আবির্ভাব-কাল নির্দি্ 

হয়। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য-পঞ্ডিতগণের অভিমত উল্লেখ করিলেও সংশর দূরীভূত 
ইইতে পারে। অধ্যাপক বুলার সিদ্ধান্ত করেন যে, অতি আধুনিক বলিয়া! মনে করিলেও 
থু্ট-পূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে আপন্তঘব-সথত্র রচিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়! যায়। 

বৌধায়ন-_আপন্তস্বেরও পুর্ববন্তী। বুলারের গণনায় আপন্তন্বের কয় শতাব্দী পুর্বে গৌতম- 
সুত্রের প্রবর্ণন। গ্রতিপন্ন হয়। তার পর, গৌতম আবার বৌধাক়্নেরও পুর্বববর্ভা। অতএব 
গৌতম এবং খুব সম্ভব বৌধায়ন, বৌদ্ধধন্দের অভভাদয়ের বছু পূর্ববর্তী কালে বিগমান 
ছিলেন। সুতরাং বান্ধণ্য-ধশ্মীবলঘ্বী সন্ন্যাসিগণের প্রতিপাল্য বিধিবিধান যখন গৌতম- 
হৃত্রে দৃষ্ট হয়, তখন সন্াসিগণকে কদাচ ভিক্ষুগণের অনুসরণকারী বলিয়া মনে করা যাষ ন1। 

বরাঙ্গণ্য-ঘর্ধগ্রস্থে বছ স্থানে বৌদ্ধভিক্ষুগণের অপধশ পরিকীন্তিত আছে। যাহারা নিন্দনীয় 

হুর, কেহ কি কখনও তাহাদের অনুসরণ করে? অন্তপক্ষে আবার বৌদ্ধগণ ও জৈনগণ 
উভয় সম্প্রদায়কে ই ব্রাঙ্মণগণের সম্মান করিতে দেখি। এমন ফি, ব্রাহ্মণ শব্দটা পরাস্ত, 

উহ্বাদের মধ্যে গৌরববাচক শব্ধ মধ্যে পরিগণিত আছে। ত্রাক্ষণ না হইলেও উনারা 
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আপনাদের সম্প্রদায়তুক্ত জ্ঞানী ও গুণী জনকে ব্রাহ্মণ” আখ্যায় অভিছিত করিয় গিয়াছেন। 

যাহাকে সৎ বলিয়! মনে করে, মানুষ তাহারই অন্গুসরণ করিয়া থাকে । সুতরাং এ যুক্তি-মূলেও 

জৈনগণ ও বৌদ্ধগণ ব্রাঙ্মণগণেরই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়! বুঝিতে পারি । * 

বৌদ্ধ-ধর্ম হইতে যে জৈনধর্ম উৎপন্ন হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন কর! 
যাইতে পারে। শেষ জৈনতীথস্কর মহাবীর ন্বামী 'ঞাতপুত্ত” নামে অভিহিত হন, এবং 

জৈন্সন্ন্যাসিগণ নিগ্রন্থ নামে পরিচিত হইয়। থাকেন। কিন্তু বৌদ্ধদিগের 

প্রাচীনতম ধর্ধপ্রঙ্থে ঞ্াতপুত্তের এবং নিগ্রন্থ সম্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
বুদ্ধদেবের সমসময়ে নিগ্রন্থগণের বিস্তমানতার এবং এ্গাতপুত্র কর্তৃক 

দৈনসন্প্রদায়ের সংস্কার-সাধনের উল্লেখ আছে। ত্রয়োবিংশতি তীর্ঘস্কর পার্খবনাথের প্রবর্তিত 

ধর্্মসম্প্রদায় ততৎকর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল বলিয়1ও প্রচারিত দেখি। স্তরাং জৈনধন্ম 

যে বৌদ্ধধন্ম্নের পূর্ববর্তী, তাহা বেশ বুঝা যায়। মহাবীর বা বদ্ধমান . স্বামীর নাম 
যে ঞাতপুত্ত (জ্ঞাতৃপুত্র) এবং তিনি যে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন) আর নিগন্থগণ 

( নিগ্রন্থগণ ) জৈন ব! অর্থৎ নামে পরিচিত হইয়া বৌদ্ধলন্প্রদায় গঠনের সমসময়ে যে 
প্রতিষ্ঠান্থিত হুইয়াছিলেনঃ তৎসম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হত্তয়া যায়। তদ্বিষয়ে এবং 

জৈনগণের আদি মত কি ছিল, দিদ্ধান্ত-গ্ন্থ সঙ্কলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দে মতের কোনরূপ 

পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছে কি না, তৎসঞ্থন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধধন্মগ্রন্থে ও জৈনশান্ত্রে কি বিবরণ 

প্রাপ্ত হওয়! যায়, একটু অনুপন্ধান করিয়া দেখা যাউক। অস্ুত্তরনিকায়ে (তৃতীয়, 98) 

টৈশালীর লিচ্ছবী-বংশীয় যুবরাজ ন্ুবিদ্বান 'সভয়ের প্রসঙ্গ আছে। তিনি নিগন্থগণের নীতি- 

সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন 7 ন্গন্থ ঞাতপুত্ত সকলই জানেন এবং সকলই 

দেখিতে পান। তাহার পূর্ণজ্ঞান এবং ধর্মবিশ্বাস আছ বলিয়া তিনি দাবী করেন। 
তাহার উক্তিতে প্রকাশ--কিব! ভ্রমণেঃ কিবা দগুায়মানে, কিবা নিদ্রায়, কিবা জাগরণে 

লকল দময়েই তিনি পুর্ণজ্ঞানের এবং পৃর্ণ-বিশ্বাসের অধিকারী । তিনি আরও শিক্ষা দেন 
যেঃ কঠোর সাধনায় পুরাতন কর্ম লোপ পাইতে পারে এবং নুতন কর্ম নিষম্্ মধ্যে 

গণ্য হইতে পারে। কন্মের নিবৃত্তি হইলে ছুঃখের নিবৃত্তি হয়) ছঃখের নিবৃত্তি হইলে 

অনুভূতির নিবৃত্তি ঘটে; অনুভূতির নিবুত্তি ঘটিলে সকল প্রকার ছুঃখের অবসান হইয়! 

আসে। এইরূপে মান্ধষ সর্বপাপ মুক্ত (নিঞ্জর) অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়া পারগ্রাণ লাভ 

করে।” ' জৈন-শান্ত্র উত্তরাধ্যয়ন (ত্রিংশ অধ্যয়ন) অনুরূপ বাণী ঘোষণা -করেন ;-- 

্কচ্ছ, সাধনায় মানুষ কর্্ম-বন্ধন ছিন্ন করে? (২৭ কুত্র)) “কর্ম পরিত্যাগ দ্বারা মানুষ 

নৈকবর্দ-অবস্থ! প্রাপ্ত হয়? টনকষ্দ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর কোনও নূতন কন্ম সঞজাত 

হয় না, অধিকন্তু পূর্ব-উপার্জিত কর্ম ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়” (৩৭ হুজ্জ এবং ৭১--৭২ শ্ুত্রে 

লৈনধর্ঘ 

বৌদ্ধধর্দের পুরে । 

৯৮৪৭ সা সস পপ া 

* প্রফেসর মাকসমুলার €(£/0655501 11900001081 11315 17100196101-5000155 0) গ্রফেলর 

বুলার (61565507 8810161 101815 0205120015 01 05 30901555102, 5405) এবং গ্রেফেসর 

কান” € £1:9655501 [61271271015 [75091 01 99৫01715071 17015) এবং পরিশেষে হারমান্ 

জাকোবি € লৃগুযোাজাহাও 75091 175 1015 1005105125 0101 06 0 21235. 500155 ) এ বিষয়ের চূড়ান্ত নানা! 

করিয়া গিয়াছেন। | 
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এই অবস্থার পরিণতির বিষয় বিবৃতি আছে। পুনরায় অন্ঞত্র (দ্বাত্রিংশ অধায়নে, সপুষ 

সুত্রে) দেখি,_“কর্খাই জন্ম ও মৃত্যুর মুল; জন্ম ও মৃত্যুই দুঃখ! এই একই ভাবের 

উক্তি & অধ্যয়নের বহু সত্রে (৩৪শ, ৪৭শ, ৬০শ, ৭৩শ, ৮৬ম, ৯৯ম গ্রভৃতিতে ) দৃষ্ট হয়। 

তৎসমুদায়ের স্থুল মন্দ এই যে._-'ইন্রিয়ের বিষমীভূত পদার্থ-সমৃত হইতে এবং মানসিক 

সর্বপ্রকার (স্ুখ-ঢঃখের ) অনুভূতি ভইতে যিনি উদাসীন থাকিতে পারেন ;* তিনি 

সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে বিমুক্ত । যদিও তিনি সংসারে অবস্থিতি করেন, তথাপি সংসারের 

ঢুঃখ প্রবাহ কখনও তাভাকে অভিঘাত করিতে পারে না; জলমধ্যগত হইলেও পদ্মুপত্র 

যেমন আদ্রতা পরিশূন্তঃ তাহারও অবস্থা তন্রপ।” জৈন-শান্ত্রের উক্তি “ঞাতপুণ্ত' 

পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন ও সম্পূর্ণ ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। এ বিষয়ের অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক 3 

কেন-না, জৈনধর্্মের উচ্াই মেরুদণ্ড । নিগ্রহুগণের ধন্দমমত সম্বন্ধে, “মভাবগ্গ+ ( ষ্ট, ৩১শ ) 

হইতে আর একটু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। মহাবগ্গে লিখিত আছে,-_£লিচ্ছবীদিগের 

' একজন সেনাপতি ছিলেন । সাভার নাম_পিহ। সিহ এ্াতপুত্তের শিষ্য, অথচ বিষয়ী 

বলিয়া পরিচিত । সিহ এক সময়ে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 

কিন্তু এঞাতপুত্ত তাহাতে বাধা দেন। তাহার বাধা দে৪য়ার কারণ এই যে, নিগ্রন্তগণ 

ক্রিয়াবাদ ও বৌদ্ধগণ অক্রিয়াবাদ মান্ত করেন । যাহা হউক. সিহ কিন্ত গুরুর আজ্ঞ! 

লঙ্ঘন করিধ নদ্ধদ্েব সমীপে গমন করেন; আর, তাহার ফলে তিনি বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত 
হন মহাবগ্গের এই আধথ্যায়িকায় আমর! (য ক্রিয়াবাদের উল্লেখ দেখি, সতাই উহ! 

নিঞন্থগণের আদরণীয়। শুত্রকৃতাঙ্গে (শীঘম শ্রতস্কন্ধ,। ১২শ অধ্যয়ন, ২১শ হ্ত্রে) 

স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে,_ধিনি পুর্ণ সন্নাপী অর্থাৎ অেষ্ঠ নিগ্রন্ধ, তিনিই ক্রিয়াবাদ ব্যাখ্যার 

অধিকারী । আচারাঙ্গ হত্রে (প্রথম শ্রুতস্ন্ধ,। ১ম অধায়ন, চতুর্থ স্তর) ক্রিয়াবাদের 

মত বাথাভ আছে ; যথা,_-ভিনি আত্মায় বিশ্বাসবান, পুরঙ্কারে বিশ্বামবান, কর্মে বিশ্বামবান ; 

আত্মকৃত কন্মের ফল বিশ্বাস করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন,--আমি ইহা করিয়াছি; 

“আমি ইহা অপরকে করাইয়াছি+ ; “আমি ইভা করিতে প্রশ্রয় দিব।” ফলত:, নিগ্রন্থগণের 

যে ক্রিয়াবাদের উল্লেখ মহাবগ্গে দৃষ্ট হয়, তাহা যে জৈনশাস্ত্রের মত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

ম্বিম্নিকায়' (৫৬ম ) গ্রন্থে উক্তরূপ আর এক ঘটনা দুষ্ট হয়। উপালী নামে মহাবীরের 

আর 'এক শিষ্য (তিনিও বিষয়ী ছিলেন) বুদ্ধাদব কর্তৃক বৌদ্ধধন্দে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 

উপালীর প্রাণে একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। সে আন্দোলন--কোন্ পাপের 

শুরুত্ব অধিক? বুদ্ধদেব শিক্ষা দিয়াছেন,_-মানসিক পাপেরই গুরুত্ব অধিক) আবার 

নিগ্রন্থ ঞাঁপান্তর মতে,দৈহিক পাপেরই গুরুত্ব অধিক। “কন্ম” (কর্ম) শবের 

পরিবর্তে তাহার শুরু “গড শব্দ বাবহার করিতেন,_-উপালীর উক্তিতে প্রকাশ আছে। 

সর্ধত না হইলেও, জৈনস্ত্রে “কম্ম” শখ দণ্ড অর্থে বাবহৃত হইয়াছে দুষ্ট ভয়। সুত্রকৃতাঙ্গ 

(দ্বিতীয় শ্রুতস্বন্ধ, ২য় অধায়ন, ৪র্থ সুত্র) ভ্রয়োদশবিধ পাপ-কর্থ্ের পরিচয় দিয়াছেন ) 
তাহার প্রথম পাঁচটার উল্লেথে পণ্ড সমাধানে এবং শেষ কয়টীর উল্লেখে “কিরিয়াথানে, 

এল হত পিল পাশা? শীত লিপ? পপ সপ 

* বৌদ্ধদর্শনের 'বেদনা* ( অনুভূতি.) এই অবস্থার লাহত সাদৃশ্য-সম্পন্ন । 



৩৪ ভারতবর্ষ । 

( ক্রিয়ান্থান ) শব ন্ট হয়। তৃতীয় সুত্রে প্রাণিগণের দণ্ড সমাধান' অর্থাৎ 'পাপোপাদান 

কি, তাহারই বিষয় বলা! হইতেছে, এইরূপ আভাষ আছে। ম্থতরাং বোদ্ধগ্রস্থোক্ত ( মঙ্থিম- 

নিকায়ে) উপালীর উপাখ্যানে যে 'দণ্ড' শব প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহ! নিঃসন্দেছ জৈনশান্ত্রে 

অনসুদাদী। কায়িক, বাচিক, মানসিক-__ঝ্রিবিধ দণ্ডের বিষয় নিগ্রস্থ উপালী উল্লেখ 

করিয়াছেন । জৈনধর্শশান্্র, স্থানাঈস্ত্রে (৩য় উদ্দোশকে) অনুরূপ উক্তি দৃ্ট হয়। * 

তার পর, উপালী যে বলিয়াছিলেন-__নিগ্রন্থগণ মানসিক পাপ অপেক্ষা কায়িক পাপকে 

গুরুতর বলিয়! মনে করেন, এতদুক্তিও জৈনশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুগত। সুত্রকূতাগ 

(২য় শ্রুতস্কন্ধ, ৪র্থ অধায়ন ) বিশেষভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। অজ্ঞানতঃ যে 

কর্ম কৃত হয়, তাহা পাপজনক কি না,__এই প্রশ্নের মীমাংসায়, জৈনশান্ত দৃঢ়তার সহিত এর 

কন্মকে পাপজনক বলিয়! উত্তর দিয়াছেন (সৃত্রকৃতাঙ্গের ২য় শরতঙ্কন্ধের ৬ অধায়ন দ্রষ্টব্য )। 

বৌদ্ধগণ এ বিষয়ে জৈনগণকে উপহান করিয়াছেন। তাহাদের মত এই 'যে, উদ্দেগ্ঠ 

লইয়াই পাপের আরোপ হওয়া সঙ্গত। ফলতঃ) বৌদ্বগ্রন্থে যে জৈন-শান্ত্রোক্ত মতের: 

আলোচন। আছে, এতদ্বারা তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। সুতরাং বৌদ্ধধন্ম-সম্প্রদায় গঠনের 

পূর্ব্বে জৈনধর্দের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । 
যদ্দিও ব্রাহ্মণা-ধর্ম হইতে জৈন-ধশ্মের ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ের উৎপত্তি প্রতিপন্ন হয়) কিন্তু কয়েকটা 

বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণা-ধর্্ম হইতে এ দুই 
ধর্দ্বের একটা প্রধান পার্থকা এই যে, এ ছুই ধশ্ম-সম্প্রদায় মূলতঃ যেন 

ক্ষত্রিয়ের জন্ প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া ঝঝিতে পারা যায়। বুদ্ধদেব যখন 

আপন ধর্ধমত প্রকাশ করেনঃ যখন উহা ধনী ও সন্ত্ান্ত জনগণকে, 

সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়গণকে সম্বোধন করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হয়। + বারাণসীতে বুদ্ধদেব যখন ধর্মচক্র 

প্রবর্তন করেন, তাহার প্রথম উপদেশে শ্রেন্িপুত্র 'যস' এবং তাহার আত্মীয় স্বজন বৌদ্ধধর্ম 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েক জন ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ধনী ক্ষত্রিয় প্রথম বৌদ্ধধর্শা গ্রহণে 
বুদ্ধদেবের সহায় হন। প্রথমে পঞ্চব্রহ্মণশিষ্য (কোও্ঞ প্রভৃতি ) প্রাধান্তলাভ 

করিলেও ধনী ক্ষত্রিয়গণের মধো তাহার মত বিশেষভাবে প্রবর্তিত হয়। তাহাতে ক্ষত্রিয়ের 

জন্যই বৌদ্ধ-ধর্মের অভ্যুদয় মনে আসে । জৈন-ধর্দেও এই ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্ত দেখিতে পাই। 

জৈন-শান্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রাঙ্গণী দেবানন্াার গর্ভ হইতে ভ্রণ অবস্থায় মহাবীর 

ক্ষত্তিয়ানী ব্রিশঙার গর্ভে সঞ্চালিত হন; $ কেন-না, ব্রাঙ্মণীর ঝা কোনও নীচজাতীয়। স্ত্রীর 

গর্ভে তীর্ঘককরের উৎপত্তি সম্ভবপর নছে। এবস্বিধ কিন্বদস্তীতে জৈন-ধর্ম যে ক্ষত্রিয়ের 
চি 

অনৈকোও 

একা । 

₹. [100122 0000219) 150 0565 159. 

+ প্রফেমার ওল্ডেনবার্গ (:9655507 01161১7১616 118 0715 30000)2। 0, 257, 9৩৫ ) এই 

বিষয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 

1 দিগম্বরগণ এই উপাখানকে অসভ্ব বলি! ঘেষণ! করেন; লিস্ত শ্বেডাথরগণ ইহাকে সতা ঘটন! বলিয়। 

ঘুচ বিশ্বান করেন | আচারাঙ্গে ও কল্পছত্রে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে ; স্থতর়াং এই কিন্বদপ্তী অতি প্রাচীনকাল 

হইতেই প্রচলিত আছে। স্বীকার করিতে হয়। জযাকোবি এ মঞ্ধত্ধে এক অতিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন। [তান 



নবধান্মে নবজীবন। ওহ 

প্রাধান্ত বিস্তার পক্ষে সহায়তা করিয়াছিল, তাহ! বেশ মনে হইতে পারে। অন্তপক্ষে 

আবার দেখিতে পাই, ব্রা্ষণা-ধর্মীছুসারী 'সন্গ্যাসিগণ অগ্ঠ ধর্খ-মতাবলম্বী সঙ্ন্যাসিগণকে সমান 

সম্মানের চক্ষে দেখিতেন না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের পক্ষে চতুরাশ্রম গ্রহণের নিষেধ 

প্রভৃতি বিধি-বিধান দৃষ্টেও এ কথা মনে করা যাইতে পারে। শাস্তগ্রস্থ অনুসন্ধানে উপলন্ধি 

হয়ঃ পরবর্তিকালে ব্রাহ্মণের চতুরাশ্রম, ক্ষত্রিয়ের ভিবিধ আশ্রম, বৈশ্বের দ্বিবিধ এবং 

শুর্রের একবিধ আশ্রম নিদ্দিষ্ট হুইয়াছিল। এই সকল ব্যবস্থায় বেশ বুঝা য়ায়, তি 
প্রাটীনকাল হইতেই ব্রাহ্গণ-সন্ধ্যাসিগণের সহিত অন্ত বর্ণের সন্গাসিগণের একটা পার্থক্য 

রক্ষিত হুইয়! আসিতেছিল। ব্রাহ্গণেতর বর্ণের সন্নাস-গ্রহণের ফলে, স্বতঃই স্তর-বিভাগ 

সঙ্ঘটিত হয়। তদনুসারে ক্রমেই অবরোহণের ভাব প্রকাশ পায়। সন্নাসী নামে ভণ্ড- 

সন্নযাসিদলের সৃষ্টি হয়। বশিষ্ঠ সেই বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তখন সন্নাসোচিত 
ক্রিয়াঞর্্ম আচার-ব)বহার লোপ প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং বেদোচ্চারণে 
পর্য্যন্ত তাহার বিরত হইয়াছিল। বশিষ্ঠ বলেন)-সন্ন্যাসী যাগ-যজ্ঞ পরিত্যাগ করিলেও 

করিতে পারেন) কিন্তু বেদ্োচ্চারণে বিরত হইতে পারেন না। বেদ পরিত্যাগে শুদ্র 

হইতে হয়; সুতরাং বেদ পরিত্যাগ কখনই কর্তব্য নছে। বশিষ্ঠের এবছিধ উক্ভিতে 

বুঝ! যায়, পূর্বব হইতেই সন্নাসিগণের মধ্যে ভাবানস্তর উপস্থিত হইয়াছিল। সন্ন্যাস-আশ্রমে 

বেদোচ্চানণ পরিত্যাগ প্রভৃতি হেতু এ্র সমগ্নে যে এক বিপরীত শক্তির ক্রিয়া আরম্ত 

হইয়াছিল, তাহা! বেশ মনে হয়। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অনুসারী নহে--এবব্বিধ সম্সযাসি-সম্প্রদায় জৈন- 
বৌদ্ধাদি সশ্প্রদায়তুক্ত সন্ন্যাসিগণের বীজস্থানীয় বলা যাইতে পারে। অতএব জৈন ধন্ম 
ও বোঁদ্ধধন্ম সহসা উদ্ভূত হইয়াছিল মনে না করিয়৷ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ষের প্রতিক্রিয়ার ফলে উহারা 
উৎপন্ন হইয়াছে সিদ্ধান্ত হয়। এইরূপে স্বত:-উৎপন্ন হওয়া ভিন্ন জৈন ও বৌদ্ধধর্মের একটা 
যে অপরটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ! মনে করা যায় না। কেন-না, এঁ ছুই ধশ্ম- 
সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষা যাহা, তাহ! সম্পূর্ণ বিভিন্রভাবস্তোতক | খুজজদেব যে নির্বাণ 
অবস্থার বিষয় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, জৈনমত তাহার সহিত সাদৃশ্-সম্পন্ধ নহে। 
বুদ্ধের নির্বাণ অন্তি-নান্তি ভাবমৃক। উহ সম্পূর্ণ অবিগ্মানতা অথৰ! ধ্যান-ধারণাক 
অতীত বিস্তমানতা। ব্রান্ধণ্য-ধর্ম্মের আত্মবাদতত্ব, নির্বাণের এরূপ ব্যাখ্যায় উপেক্ষিত 
হর়। আত্মা--অক্ষয় অনন্ত ্মবিমিশ্র) কি অদ্বৈতবাদে, কি বৈশেষিক মতে, আত্মার এই 
স্বরূপ নির্ধীরিত হয়। বুদ্ধব-কথিত নির্বাণে কিন্ত আত্মার স্বরূপ-তত্ব এ ভাবে ব্যক্ত নহে ॥ 
অথচ, জেনগণ ব্রাহ্মণা-ধন্ধের এই আত্মবাদ-তন্বে সম্পূর্ণরূপ একমতাঁবলম্বী। তবে, জনগণের 

রশ পপ পপ 

বলেন._মদ্ধার্থের ( মহাবীরের পিতা ) ছুই পত্বী ছিল; ব্রাহ্মণ দেখানম্দা একং ক্ষত্রিয়ানী; ভ্রিশল] । দেবানম্দাই 
প্রকৃতপক্ষে মহাবীরের জননী ) ত্রিশল! বিমাতা। ক্ষত্রিয়ানীর প্রাধান্ত রক্ষার জন্য মহাবীরকে ভ্রিশলীর গর্ভ-স্ৃত 
বলিয়৷ ঘোষণ। কর! হয়। জ্রীকৃ্ণ ন্থদ্ধেও রূপ এক পৌরাণিক আখান আছে। দেবকীর জগ রোহিগির গর্ভে 
সঞ্চালিত হইয়াছিল, এইরূপ গ্রবাদ। জৈন-সপ্প্রদায়ের প্রবর্তনার প্রথম শতাব্দীতে উহাদের মধ: ই্ীবুফের 
উপাসনা প্রচলিত ছিল বলিয়৷ অনুমিত হয়। বিংশ উন-তীর্ঘক্কর ও আরষ্টনেমির জীবনবৃত্ত প্রীবুফের 
আদশে পরিকল্পিত দপ্রমাণ হয়। 



৩৬ ভারতবর্ষ। 

মতের সহিত ত্রাহ্গণ্য-ধর্মের সাঙ্ঘা, স্টায়, বৈশেষিক মতের যে একটু সামান্ত পার্থকা দুষ্ট 
হয়) তাহা এই ;- শেষোক্ত মতে আত্মা বিশ্বের সাহত ওত£প্রোতভাবে বিদ্যমান; কিন্তু 

গৈনমতে আআ! সীমাধদ্ধ। অন্ত পক্ষে আবার বৌদ্ধদিগের শাস্ত্রে যে পঞ্ষস্বন্ধ ও তাহার 

, উপধিভাগসমূহ দৃষ্ট হয় ট্ন-মনোবিজ্ঞানে তাহার প্রতিরপ নাই। জৈনদিগের একটি 

প্রধান মত--ষে মত তাহাদেন্র দর্শন-শান্ত্রে ও নীতি-শাস্ত্রে বিশেষরূপে বিঘোধিত-_বিশব 

জীবময় ; কেবল জীব-জন্ততে ও উদ্ভিদে বলিয়৷ নহে, ভূশ-সমূহের অতিক্ষুত্র পরমাণুতে-- 

মুত্তিকায়, অনলে, অনিলে, সলিলে-_-জীবন সব্বত্র। এই জীব-বাদ বৌদ্ধ-দর্শনের কোথাও 

পরিদৃষ্ট হয় না। ভারতীর দার্শনিকগণের গবেষণা সর্বজ্ঞতায় পর্যবসিত হইয়াছে। 
যে সম্প্রদায় যে ভাবেই শ্রেয়ঃপ্রাথী হউন না কেন, জ্ঞানান্বেষণেই সকলের চিত্ত! 

প্রধারমান।। জৈন-দর্শনও জ্ঞানকেই সার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন বটে; তবে হিন্দু- 

দর্শনের ও বৌদ্ধ-দর্শনের অবলম্িত পন্থা হইতে তাহাদের অবলম্বিত পন্থার একটু স্বাতন্্ 

দৃষ্ট হয়। তাহাদের পরিভাষাই আর একরপ। জৈন দর্শন মতে-_সত্যজ্ঞান পঞ্চবিধ ; 

(১) মতি অর্থাৎ সতা অন্থভব, (২) শ্রুত অর্থাৎ নিশ্মল-জ্ঞান-_-যে জ্ঞান মতির ভিত্তির উপর 

সঞ্জাত, (৩) অবধি অর্থাৎ একপ্রকার লোকাতীত জ্ঞান, (৪) মনঃপর্ধ্যায় অর্থাৎ অপরের 

চিন্তা সম্থন্ধে পরিস্কার জ্ঞান, (৫) কেবল অর্থাৎ সর্বোচ্চ জ্ঞান-_সর্বজ্ঞত। যাহার অস্ততুক্তি। 

জন মনোবিজ্ঞানের ইহাই প্রধান অঙ্গ । ইহার সাদৃশ্ঠ বৌদ্ধ-দর্শনে মিলিবে না। এইরূপ 
পার্থক্য আরও বিবিধ বিষয়ে পরিদুষ্ট ভয়। আবার, সাদৃশ্য অনেক বিষয়ে দেখিতে পাহ। 

আত্মার দেহাস্তর-গ্রহণ, কর্মাবাদ অর্থাৎ কম্মগুণে সুখ-দুঃখ ভোগ গ্রভৃতি বিষয়ে জৈনগণ ও 

বৌদ্ধগণ উভয়েই ব্রাক্ষণ্য-ধন্দ্ের মতাবপম্বী। কাল-বিষয়ে, অবতার-সংখা। বিষয়ে এবং 

অন্তান্ত বিবিধ বিষয়ে সাদ্ষ্তের আভাষ পুর্ধেহই আমর! প্রকাশ করিযাছি। সংসারে 

নুতন যে কিছু উদ্ভৃত হইতেছে, তাহা 'গ্রতিপন্ন হয় না। যাহ! সতা, তাহা চিরদিনই 

সমভাবে বিগ্কমান আছে। শশধর মেঘাচ্ছন্ন হইলে বাযুপ্রবাহ উতিত হইয়া যেমন 

মেঘাপসরণ করে; নানারূপে ভ্রান্তমতের আবরণে সত্য ধর্ম আচ্ছন্ন হইলে, সেইরূপ 

অবতারগণ আবিভূতি হইয়া মে আবরণ উন্মোচন করিয়া দেন) তখন মেঘমুক্ত শশধরের 

যায় সত্য-ধর্দ্ের দিব্য-জ্যোতিঃ স্যর্তিপ্রাপ্ত হয়। আমরা কোনও ধন্েিই বিরুদ্ধবাদী 

নহি; শুভ-সঙ্কল-প্রণোদিত সকল ধন্ম-সন্প্রদায়ই জনহিতসাধক। সুতরাং, কিবা জৈন- 

ধন্ম কিবা বৌদ্ধ-ধন্মব উভয় ধর্মেরই উপযোগিতা আমরা স্বীকার করি। কি জৈনধর্ম, কি 

বৌদ্ধধর্ম উভয়েই ম্বতঃ-প্রন্থত; পরস্ত ব্রাহ্ষণা-ধন্মের সন্যাসি-সম্প্রদায়ের অঙ্কে উহাদের 

উত্ভৃতি। উহাদের দর্শন, নীতি, সমষ্টি, বিজ্ঞান-সকলেরই ভিত্তি- ত্রান্গণ্য-ধর্ম। যাহ! হউক, 
এক ধর্ম হইতে অপর ধর্মের উতপত্তিই হউক অথবা সকল ধর্মই ম্বতঃপ্রস্থত . হউক, 

ধর্দভাবের প্রভাৰ অসাধারণ । যখন যে ধর্দঘধে নবীন জীবন সঞ্চারিত হয়, তখন সে ধনের 

প্রভাবে দেশ জাতি সম্প্রদায় নৃতন শক্তি লাভ করে। ট্জনধর্ত্বের ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় 
তাহারই পরিচয় প্রদান,.করে। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

টনি টিজািতি 
৮ 

জৈন-ধন্ম-শান্ত্র। 

[ আদি-ধন্দের অনুসন্ধ।নে, ধর্ধশাস্ত্রে প্রভাবের বিষয় ;--জৈনশান্ত্র লিপিবদ্ধ হওয়ার কাল._-তৎসম্থন্ে 

বিচার-বিতক 7--পূর্বশাস্ত্রের প্রসঙ্গ জৈন সিদ্ধান্ত-শীপ্র--আগম ও কল্পশান্্র বিভাগ ও উপধিভাগ 

প্রভাত; প্রধান প্রধান জৈন ধন্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় /-জেনগ্রস্থকীরগণ |] 

বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্বান্থন্ধানে আমর দেখিয়াছি, এ ধর্মের উপদেশ-পরম্পরা প্রথমে 

লিপিবদ্ধ ছিল না; তখন উহার বিধি-বিধান সমস্তই ভিক্ষুগণের কে কণে ধিগ্ভমান গাকিত। 

দায়ে বুদ্ধদেবের নির্বাণ-লাভের বনু বর্ষ পরে তৎ্প্রবন্তিত বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ 

প্রভাবের হয়। জৈনধন্মের ইতিহাপও সেই কথাই ঘোষণা করে। মহাবীর 

বিষ. স্বামীর অভুদয়ের পর বু কাল পর্য্যন্ত রী সম্প্রদায়ের বিধি-বিধান 
উপদেশ-প্রম্পরা কণ্স্থ রাখিবারই বিধি ছিল। পরিশেষে তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ হয়। 

সনাতন হিন্দধন্মর অর্গীভৃত শ্রুতি-স্থৃতি প্রন্থৃতির প্রকটনে আদর্শরূপে এর পদ্ধতি 

পরিদৃশ্ঘমান । শ্রুতি নামেই ব্রাহ্ষণা-ধর্মান্থসারীর কণ্ঠে কণ্ঠে অবস্থিত অর্থ উপলদ্ধি করি। 
আঙ্জিও সনাতন ধর্মাবলম্বী সাধুগণ বেদমন্ত্র লিপিবদ্ধ করিতে সন্কোচ বোধ করেন। ফলতঃ, 

প্রথম কিছুকাল কে কণ্ঠে অবস্থত থাকিয়া! পরিশেষে লিপির আকারে শ্রাত স্থৃতি যেমন 

পিখিত হইয়াছিল; জৈনগণের এবং বৌদ্ধগণের শাস্তগ্রন্থ-নিচয় সেইভাবেই বর্তমান 

লিপির আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল । বৌদ্ধধর্-গস্থ নমুহের এ ভাবে উৎপত্তির পরিচয় পুঝ্বেই 

আমরা প্রধান করিয়াছি। এক্ষণে এতত্প্রসঙ্গে জৈনধর্ম-গ্রন্থ-সমুহের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
প্রদান করিবার প্রয়াম পাইতেছি। পুর্বে বন্গিয়াছি, এক এক ধন্বের অভাদয়ের সঙ্গে 

সঙ্গে ভারতের ইতিহাস নূতন নুন মুণ্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। হিন্দুর গৌরব-র[ৰ অন্তামত 
হইলে) সনাতন-ধর্ম্বের তেজোগব্ব পরিস্লান হইয়া আপিলেঃ বৈদেশিক আক্রমণের করাল কবল 

হহতে ভারতবর্ষ যে মুক্তিলাভ করিতে নমর্থ হইয়াছিল; তাহার কারণ--জৈন-ধম্মের ও 

বৌদ্ধ-ধন্ধের নবীন উদ্দীপনা । এ ছুই ধর্মের নবীন আলোক ভারতবর্ষ,ক নব-জীবন দান 

করিয়াছিল। সুতরাং কি ধন্মনৈতিক, কি সমাজনৈতিক) ক্ষি রাজনৈতিক, ভারতবর্ষের 

সর্ববিধ পরিবর্তনের মধ্যে এ ছুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষা করিবার বিষয়। ধৌদ্ধ- 

সাহিত্যে বৌদ্ধ-প্রভাবের বিষয় এবং জৈন-সাহিত্যে জৈন-গ্রভাবের বিষয় পরিকীন্তিত 

আছে। প্র ছুই সাহিত্যের মুল--উহ্াদের ধর্ম-শান্্র। বৌদ্ধ-ধন্ম-শান্ত্বের বিষয় পুর্ধেই 

আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে জৈন-ধর্ম-শান্ত্রের একটু পরিচয় দিবার চেষ্টা পাইতেছি। 



৬৮ ভারতবর্ষ ৷ 

জৈন-ধর্শ-শান্তের সাধারণ সংজ্ঞা-“নিদধান্ত” বা *আগম”॥ এই সিদ্ধান্ত বা আগম কোন্ 
সময়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল? তৎনন্বন্ধে নানা মতবিরোধ আছে। কোনও.মতে মহাবীর স্বামীর 

জীবিতকালে, কোনও মতে তাহার জন্মগ্রহণের পূর্ববর্তী” সময়ে, আবার 
ফোনও মতে তাহার নির্বাণলাভের সহত্্র বৎসর পরে, সি্ধাস্ত বা! আগম 

গ্রন্থ-সমূহ সঙ্কলিত হুইয়াছিল। জৈনশাস্ত্র কল্পস্থত্রে মহাবীর স্বামীর ফে 

জীবন-চরিত আছে, তাহার উপসংহারে এর সমন্ধে একটু আভাষ পাই। কর্পহ্যত্রের (পঞ্চম 

বাচনে, ১৪৮ম সুত্রে) প্র অংশে উল্লেখ আছে, “মহাবীর শ্বামীর নির্বাণলাভের পর 

নয় শতাবী অতীত হইয়া যায়। দশম শতাব্দীর অশীতি বর্ষে অথব! ভ্রিনবতি বর্ষে 
জৈন-সিদ্ধাস্ত লিপিবদ্ধ হুইয়াছিল। কল্পহ্ত্রের এই উক্তির অনুসরণে সাধারণতঃ 8৫৪ 

বা ৪৬৭ খৃষ্টাবে সিদ্ধান্ত-গ্রস্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সে মতে, দেবব্ধি 
ভানী জৈনধর্শাশান্ত্র-সমূহ লিপিবদ্ধ করান। কাহারও কাহারও মতে উহাই প্রথম 
লিখন-চেষ্ট1! । করহুত্রের এ উল্লেখ ভিন্ন এ পক্ষে অন্ত প্রমাণ বিশেষ কিছু প্রাপ্ত 

হওয়া যাঁর নাঁ। পরন্ত দেবদ্ধি কর্তৃক দিদ্ধান্ত-গ্রস্থ লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ববেও উহা! ফে 
লিপিবদ্ধ অবস্থার বিদ্কমান ছিলঃ নানাপ্রকারে তাহা! প্রতিপন্ন হয়। অপিচঃ একটু 

অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারি যে, নানাস্থানে প্রাপ্ত পুঁথি-পত্র হইতে পাঠোন্ধার 

করিয়া দেবদ্ধি সিঙ্থান্ত-শান্ত্রের বছল-গ্রচার পক্ষে প্রযত্বপর হুইয়াছিলেন বলিয়! তাহার 

সম্বন্ধে এরূপ উক্তি দুষ্ট হুর়। ফলতঃ, দেবদ্ধির সময়ে জৈন-ধর্মশান্ত্র ষে গ্রথম লিপিবদ্ধ 
হইয়াছিল, তাহা না বলির! এ সময়েই সর্ব-প্রথম জৈন-শাস্ত্র-সমূহ বিশেষভাবে প্রচারিত 

হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল বলা বাইতে পারে । সিদ্ধান্ত-শান্ত্র লিপিবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে এরূপ 

সিদ্ধান্তের কয়েকটা কারণ নিয়ে উল্লেখ করিতেছি । তাহাতে বিষয়টা বোধগম্য হইতে 

পারে। প্রথমতঃ, _সিদ্ধান্ত-শান্ত্রের ভাষা । যে প্রাকৃত ভাষায় উহা! লিপিবদ্ধ, তাহ। খৃষ্টীয় 

ষষ্ট শতাব্দীর ভাষা! নহে। একদিকে জৈন-প্রান্কত .ও প্রাচীনতম পালিভাষা রাখিয়| 

তুলনায় আলোচনা করিলে এবং আর একদিকে জৈন-প্রাকৃত ও হাল সেতুবন্ধ প্রভৃতির 

প্রাকৃত-ভাষ। রাখিয়া তুলনায় আলোচনা! করিলে, প্রাচীনতম পাঁলিভাষার সহিতই সিদ্ধাস্ত- 

শাস্ত্রের প্রা্কত-ভাষার সাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হইবে। সুতরাং যে সময়ে দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধ- 

গণের ধর্ম-শান্ত্র-সমূহ সন্কলিত হইয়াছিল, তাহারই সমসময়ে দিদ্ধান্তগ্স্থ-সমুহ সঙ্কলিত হওয়ার 

বিষয় মনে আলিতে পারে । দ্বিতীয়ত:,-_ জৈনশ্ধর্্মশান্ত্রে, আচারাঙ্গ সুত্রে এবং হুত্রকুতাক্ 

হজে, মধ্যে মধ্যে যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাই, তাহ! অতি প্রাচীনকালের ছন্দ 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। শুত্ররুতাঙ্গ স্ত্রের সকল অধ্যয়্নই € পাঠ) বৈতালীয় ছন্দে গ্রথিত। 

ধম্মপদে এবং দক্ষিণ-দেশীর় বৌদ্ধগণের ধর্ধ-গ্রন্থে প্রায়ই এ প্রাচীন ছন্দের প্রাধান্ত দেখি। 
“ললিত-বিস্তরে' প্রাচীন গাথার মধ্যে যে বৈতালীয় ছন্দ দৃষ্ট হয়, সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের ল্লোকগুলি 

'তদপেক্ষা পূর্ববর্তী কালের রচনা! বণিয়! বিশেধজ্ঞগণ নির্দেশ করেন। আরও, ধম্মপদ 
প্রভৃতি প্রাচীন পালি-গ্রন্থে আর্ধ্যাছন্দের শ্লোক দৃষ্ট হয় না) কিন্তু আচারাঙগস্থজে 
ও -সুঅক্কতাদ-মুতে সেই প্রাচীন আধযাছন্দ দৃষ্ট হয়। এমন কিঃ এ ছুই গ্রন্থের আর্ধ্যাছন্দকে 

জৈনশান্ক 
লিপিবদ্ধ। 
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প্রচলিত সাধারণ জার্ধ্যাছদ্দের জনরিতা বলিয়া! মনে কর! যাইতে পারে। প্রচলিত সাধারণ 

আর্ধ্যাছনা, দিদ্ধান্তশান্ত্রর কোনও কোন? পরবর্তী অংশে, প্রাককত-তাষার ও সংস্কৃত-তাষার 

শাস্ত্রাদিতে এবং উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধদিগ্গের ধর্মম-গ্রন্থে (ললিতবিস্তর প্রভৃতিতে ) দুষ্ট হয়। 

অন্ত পক্ষে, ললিত-বিস্তরে যে সকল আধুনিক ছন্দ দেখিতে পায়! যায়, জৈন-সিদ্ধান্তে 
তৎসমুদায়ের প্রবর্তনার অভাব। এই সকল কারণে ললিতবিস্তর প্রভৃতি লিখিত হইবার 
পুর্বে যে জৈন-সিঘান্ত-শান্ত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহ! মনে কর! যাইতে পারে। এই 

সকল বিষয় অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারি, প্রাচীন পালির এবং ললিত-বিস্তর প্রভৃতির 

রচনার মধ্যবর্তীকালে জৈন-শাস্ত্রসমূহ লিপিবদ্ধ হুইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, রাজা 
বত্তগামিনীর সময়ে পালি পিটক-গ্রস্থসমূহ পিপিবদ্ধ হয়। বত্বগামিনী ৮৮ পূর্ব-খুষ্টাবে সিংহাসন 

লাভ করিয়াছিলেন। বলা বানুল্য,__-এঁ সময়ে লিপিবদ্ধ হইলেও পালি পিটক-গ্রন্থ-সমূহের 
বি্কমানতা উহ্থার কয়েক শতাব্দীর পূর্ববস্তী বলিয়া! প্রতিপন্ন হয়। এ সম্বদ্ধে বু 

আলোচনার পর ম্যাক্যূপার সিদ্ধান্ত করেন যে, ৩৭৭ পুর্ব গ্রীষ্টা্ধে দ্বিতীয় বৌদছ্ধসজ্ষে 

বৌদ্ধধন্ম-শান্ত্রসমূহ সম্কলিত হয়। পরবর্তিকালে উহার মধ্যে অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন 
সাধিত হইলেও খ্রীষটপূর্ব্ব চতুর্থ শতাবীই বৌদ্ব-পিটক-সাহিত্য লিপিবদ্ধ হওয়ার কাল 
বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই হিসাবে জৈন-সিদ্বান্ত-শান্ত্রও ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ 
শতাবীরই গ্রন্থ বলিয়। প্রতিপন্ন হর । ললিত-বিস্তর ৬৫ খুষ্টাব্দে চীনা-ভাষায় অনুবাদিত হইয়া. 

ছিল। জৈপসিদ্ধান্তশান্ত্র যে ললিতবিস্তরের পূর্ববর্তী কালের রচনা, তাহ পূর্বেই প্রতিপন্ন 

হইয়াছে । কি্তু সে কত পর্বের রচনা, তাহাও একটু অনুসন্ধান কর! যাইতে পারে । 

শ্বেঙান্বর জৈনগণের মধ্যে একটা কিছদস্তী আছে,_এক সময়ে ছাদশবর্ষব্যাপী ছুতিক্ষ 

উপস্থিত হয়| ভদ্রবাছু তখন প্রথম ধর্াধ্যক্ষের «পউ্চর' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । সেই সময়ে 

পাটলিপুত্রে একটা সঙ্বঘ আন্ত হয়, এবং সেই সঙ্ঘে অঙ্গ-শাস্ত্রসকল সংগৃহীত হইয়াছিল। 

ভদ্রবাহুর লোকান্তর সম্বন্ধে শ্বেতাম্বরগণ ১৭* বহলবী অব এবং দিগন্বরগণ ১৬২ বহলবী 
অব্দ নির্দেশ করেন । এই হিসাবে, শ্বেতান্বরগণের নির্দেশক্রমে চন্দ্রগুপ্ডতের রাজত্বকালে 

ভদ্রবাহছুর বিদ্মানতা প্রতিপন্ন হয় । চন্ত্রগুপ্ড ১৫৫ বহলবী অবে সিংহাসনারোহণ করেন 

বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ৩১৫---২৯১ শ্রীষ্টাবে চন্ত্রগুপ্ডের রাজত্বকাল 

নির্দেশ করেন। ওয়েষ্টারগার্ড এবং কার্ণ প্রভৃতির মতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির অব 

৩২০ পূর্ব-্ীষটাব্ব নির্দিষ্ট হয়। যাহা হউক, এ গণনার পার্থক্য অতি সামান্ত ; অপিচ, এ 
গণনামতে জৈন-ধর্শ-শান্ত্র (অঙ্গ ) খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা তৃতীর 
শতাব্দীর প্রারস্তে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়! নিদ্ধাস্ত হয়। এতৎ্প্রসঙ্গে আর একটা বিষয় 

লক্ষ্য কর! আবগ্তক। পাটলিপুত্র 'নগরে প্রোক্ত সঙ্মে ভদ্রবান্ছর সহায়তা ব্যতীত একাদশ 

অঙ্গ সম্কলিত হওয়ার বিষয় প্রচারিত আছে।' দিগম্বরগণ ভদ্রবান্ছকে আপনাদের নেতৃ- 

স্থানীয় বলিয়। মনে করেন বটে) কিন্তু 'শ্বেতাত্বরগণ ভদ্রবাহুর সহচর স্থবির সম্ভৃত 

হইতে *স্থবির'-পদের গণন1 করিয়া থাকেন। তদসুসারে পাটলিপুের গজ্যে যে অঙ্গনিচয়: 

সংগৃহীত হয়) তাহ! কেবলমাত্র শ্বেতান্বরগণের ধর্মশান্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল; অর্থাৎ--- 



৪৬. ভারতব্ধ । 

সমগ্র জৈন-সম্প্রদায় সে অঙ্গ সমুদাঁয় একবাক্যে মান্ত করেন নাই। পরিশেষে খ্রী্ট-পূর্বব 
ভূতীয় শতাব্দীর প্রারস্তে স্ুলভদ্রের অধিনাযনকত্বে ধর্দশান্ত্র সঙ্কলিত হওয়ায় অপর পক্ষের 

অভাব বিদূরিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইভে পারে। অতএব জৈন্-শান্ত্র সাহিত্য 

৩০* পূর্ব-গ্রীষ্টান্ে অর্থাৎ জৈন-ধর্ম প্রতিষ্ঠার ২০০ বদর পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া মনে 

করা যাইতে পারে। তার পর, উহারও পুর্বে জৈনদিগের যে কোনও শান্তর লিপিবদ্ধ ছিল 

লা, তাহাও মনে কর! যায় না। শ্বেতাম্বর এবং দ্বিগশ্বর উভয় টজন-সম্প্রদায় মধ্যেই 

প্রবাদ আছে যে, অঙ্গ-শান্ত্র ভিন্ন তাহাদের আরও এক গ্রাটিন শাস্ত্র-গ্রস্থ ছিল। তাহার 

নাম,--€পুর্বব । সেই পূর্ব” শাস্ত্রের সংথা। চতুর্দশ বলিয়! উক্ত হয়। সেই পূর্ব-শান্ত্রের 

জ্ঞান ক্রমে ক্রমে লোপপ্রান্ত হইয়াছে । শ্বেতাম্বরগণ কিন্তু বলেন,__ 

পূর্বব-শান্ত।  চতুর্দিশ পূর্বশান্ত্র এখন দ্বাদশ “অঙ্গের” মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে । আর 

সেই দ্বাদশ অঙ্গের অঙ্গীভূত “দৃষ্টিবাদ' এখন লোপপ্রাপ্ত। ১০০০ বহলবী 
অন্ধ হইতে দৃষ্টিবাদ অনৃষ্ট হুইয়! পড়িয়াছে। তবে দৃষ্টিঝাদের সুতরাং 'পৃর্বশান্ত্রের 

আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সমবায়াগ নামক চতুর্থ অঙ্গে এবং নন্দী-ন্ত্রে কিছু 

কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'পুর্বশান্ত্র, সমুদয়, দৃষ্টিবাদ সহ, একই গ্রন্থ ছিল বা উহাতে 
বছ গ্রন্থের সার-সন্কলন ছিল, তাহা! এখন নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। তবে সে সম্বন্ধে 

নান! মতাস্তর আছে। যাহ! হউক, পুর্ধশান্ত্রের বিদ্যমানতার বিষয়ে সন্দেহ করিবার. 

ক্ষোনই কারণ নাই। আপন ধন্ম-শান্ত্রের প্রাচীনত্ব খ্াপন বাপদেশে উহার পরিকল্পনা 

ঝলিয়। মনে করা যায় না । কেন-না'ঃ যাবৎ স্থাষ্ট, তাবৎ অঙ্গ-শান্ত্রের বিদ্যমানতা,--এই বাণীই 

যখন তারশ্বরে বিঘোধিত হইয়া আদিতেছে, তখন পুর্বশাস্ত্রের প্ররূপ পরিকল্পনা নিরর্৫থক। 

তবে “পূর্ব” এই নামে, সিদ্ধাস্ত-শান্ত্র লিপিবদ্ধ হওয়ার পুর্ববন্তিকালের কোনও শাস্ত্র-গ্রন্থকে 

বুঝাইতেছে, তাহা নিঃসন্দেছে। পাটলিপুত্রের সজ্বে অঙ্গশান্ত্র সম্কপিত হওয়ার সময় 

'পূর্ববণ-শান্ত্রের স্বৃতি মলিন হইয়া আমিতেছিল। ভদ্রবাহুর পরে, চতুর্দশ 'গৃর্বের” পরিবর্তে 

দশটা যাত্র “পূর্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়] যায় । তার পর ক্রমেই তাহার! লোপ পাইল বা 

অপরের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইল। পূর্বশান্ত্রের এরূপভাবে বিলোপন্প্রাপ্তির কারণ অবশ্তই 

খাছে। উহার একটা প্রধান কারণ এই মনে হয় যে, উহ্ভার আবগ্তকতা লোপ পাইয়াছিল। 

ছুিবাদ নামের বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারি, উহাতে টজৈনগণের এবং অপর ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত আলোচিত হুইয়াছিল। পূর্ব শব্দের সহিত প্রবাদ” -শবের 

সংঘোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া! যখন জানিতে পারি, তখন আরও মনে হর, উহাতে মহাবীর 

স্বামীর সহিত তাহার বিরুদ্ধ-ধর্মাবলন্বিগণের বিচার-বিতগু! বিবৃত ছিল। মহাবীর স্বামী 

ফোনও নব-ধর্ধের প্রবর্তনা করেন নাই। তিনি পুরাতনের- সনাতনেরই--এক' অঙ্গের 

লেখায় ব্যাপূত ছিলেন। ন্মতরাং, বির্ুদ্ধবাদিগণের প্রতিবাদে তিনি যাহা] কিছু বলিয়াছেন, 

তাহ! পুরাতন বা. পুরাঁতনেরই ব্যাধ্যা-বিশ্লেষণ। তিনি “পৃর্ব+ শাস্ত্রে বদি নুতন কিছু প্রচার 

করিতেন, তাহা হইলে তাহার আর এক প্রকারের মূল্য থাকিত। স্ব যখন তাহা বাদ- 

প্রতিবাদ মূলক, তখন বাঁদ-গ্রতিবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আবশ্তকতার অবসান 
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ঘটিল। মহাবীরের বিরুদ্ধবাদীরা যখন বিলুপ্ত হইল, তাহার বিরুদ্ধ সম্প্রদানন যখন লোপ 

পাইল, তখন আর বিতর্কমূলক সে দার্শনিক গ্রন্থের কি আবন্ঞ্তা রহিল? এীতিহাসিকের 
নিকট, সমালোচক্ষের মিকট, প্রদ্বতান্বিকের নিকট তাহার ুল্য থাকিতে পারে; কিন্তু 

ধর্মাহ্গগত জনের তাহাতে কি গ্রয়োজন? খুব সম্ভব, সেই অপ্রয়োজনীয়ত। নিবন্ধনই পুর্ব" 

শান্তর গ্রন্থ-নিচয় লোপ পাইয়াছে। ফলতঃ, আর কোনও কারণই নয়) জৈনধর্দা-প্রবর্তক 

মহাবীর স্বামীর নির্বাগ-লাতের পরবর্তী ছই শতাবীর মধ্যে জৈনধর্ম-সমপ্রদায় এতই 
শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছিল যে। তখন আর বৃথা! বিতগার বিষয়ে মনোনিবেশ করা 

তাহার৷ আবশ্তক বলিয়৷ মনে করেন নাই। যখন ধর্শাস্ত্র-সমূহ নূতন আকারে স্ুসমবদ্ধ 

হ্ইয়। আসিল, তখন আর পূর্ব-শান্ত্রের আবশ্তকতাই রহিল না। এইরূপে বুঝা যার, 

পূর্বে যাহ। ছিল, তাহা কালের গর্ভে বিলুণ্ত হইলেও, এখনও যে সকল জৈন-শান্ত্র গ্রব্তিত 
আছে, খুব অল্প দিনের হইলেও, তাহার মধ্যে অনেকগুলি খ্রী-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষে 

র৷ তৃতীয় শতাবীর প্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সিদ্ধান্তই তাহার আদি । 

সিদ্ধান্ত ব! আগম-শীন্ত্র কল্স্ত্র নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। উহার সংখ্য। সমন্ধে* 
নান! মতান্তর আছে। কোনও মতে সিদ্ধান্ত-শান্ত্রের সংখ্যা--পয়তাল্লিশ খানি; কোনও মতে: 

আগম ব1 কল্পহ্ত্র নামে উহার সংখ্যা--পঞ্চাশ খানি ।* কিন্তু অনুসন্ধানে 

খ্যার নৃানাধিক্য এবং নামের বিভিন্নতা দুষ্ট হয়। যাভা হউক, সিদ্ধান্ত 

বা আগম-শান্ত্-সমৃকে সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়! 

থাকে; যথা,_-(১) অঙ্গ, (২) উপাঙ্গ, (৩) পয়ঞ্ অর্থাৎ প্রশ্ন, (8) ছেদন্থত্র, (৫) মৃলনুত্ত, 

(৬) হুত্র। ইহাদের মধ্যে অঙ্গের সংখা] হ্বাদশ বলিয়া উক্ত হয়। যথা,--আচারাঙগ. 

হুত্র-কৃতা্গ, স্থানাঙগ সমবায়াল, ভগবত্যঙগ, জ্ঞাতৃধর্মকথাঙ্গ) উপাসক-দশাছ, অন্তর দিশাজ, 

অনুত্তরৌপপাতিকাঙ্গ, প্রশ্নব্যাকরণাঙগ, দীপকাঙ, দৃষ্টিবাদাঙ্গ। ইহার মধ্যে শেষোক্ত অঙ্গ 

অর্থাৎ দৃষ্টিবাদ লোপ পাইয়াছে; এবং আচারাঙগ ও হুত্রকৃতাঙ্গ বিশেষভাবে প্রচারিত 
আছে। উপাঙ্গের সংখ্যাও দ্বাদশ; যথা,-উপপাতিক, কল্পাবতংসিকা, চন্দ্প্রজ্ঞপ্তি, 

জন্থুরীপ-প্রন্ঞপ্তি, জীবাভিগম; নিরয়াবলী, পুষ্পচুলিক1, পুণম্পিকা, প্রজ্ঞাপনা, সূর্য্য প্রজ্ঞপ্তি) 

রাজপ্রশ্নীর। বুঝ্দিশ।, কল্িকা ( কপ্পিয়)। এইরূপ পয়ম্মের সংখ্যা দশ থানি। যথা,-- 

আতুর। গণিবীজ, চতুঃশরগ, চন্দাবীজ, দেবেস্্র-স্তব, গ্রত্যাখান, ভক্তপরিজ্ঞা, মহাপ্রতা গান, 

বীরস্তব। ছেদস্ৃত্রের সংখ্যা ছয় খানি; যথা,--দশশ্রুতস্কন্ধ, নিশীথ, মহানিশীথ, বাবহার, 
বৃহৎকল্প, পঞ্চকল্প। মূলহত্রের সংখ্যা চারিখানি ) যথা,-_উত্তরাধ্যয়ন, আবশ্যক) দশ্ট্টবকালিক, 
পিগুনি্ক্ি। কোনও কোনও মতে ুত্রগ্রস্থের সংখ্যা আরও অনেক অধিক। বল্ল, 
দশটৈকালিক, ক্ষেত্রসমাদ+ চতুবিংশতি, নবতন্ব, প্রতিক্রমণ, সংগ্রহণী, স্মরণ) পর্মণ গ্রভৃতি এন 

সে মতে প্রসিদ্ধ । সিদ্ধান্তধন্মার মতে-__মুলগুত্র, কল্পস্থত্র ও পয়নের সংখ্যা ও সংজ্ঞ! অন্তরূপ 

পিখিত আছে। সে মতে, দশখানি পয়য়ের নামের একটু পরিবর্তন দেখি! গাণবীজের পরিবর্তে 

জৈন সিদ্ধান্ত- 
শান্ত্। 

সিদ্ধান্ত-ধর্শদারে ৫* খানি আগম ব। ক্পচৃত্রের উল্লেখ আছে। কিন্ত রত্বসাগরের মতে আগমের সংখ্যা. 

পয়তার্িশ। বলা বাহুলা, শেষোক্ত মতই এখন জৈনগণ মানত করেদ। 000 
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গণিবিত্ত', চল্দাবীজের পরিবর্তে চন্দাবিজয়.). সংন্তার পরিবর্তে সংস্থার. নাম দুষ্ট -ভষ্ক) এব৫ 

আতুর নামের পরিবর্তে মরণসমাধি নাম দেখিতে পাই। মুলহ্থত্রের, মধ্যে উত্তরাধ্যয়ন ন্তলে 

বিশেষাবস্তক এবং পিওনিযুক্কি স্থলে পাক্ষিক নাম প্রযুক্ত আছে। িদ্ধান্ত্তধর্মসার. মতে-- 
কল্পচুত্র পাচখানি, মূল সুজ চারিথানি এবং সাধারণ সুত্র ছয়খানি। সে মতে, উত্তরাধ্যয়ন, 

নিশীথ, কল্প, ব্যবহার ও জিতকল্প. এই পাচথানি কল্মগুহ ). এব) মহানিশীথ-বৃৎদবাচনা, 

মহানিশীথ-লঘুধাচনা, মধ্যমবাচনা, পিগুনিযুক্তিঃ ওঘনিযুণক্তিঃ পধুণষণাকক্প- সাধারণ সুত্র; 

আন্তভূক্তি। পিদ্ধান্ত, আগম বা কল্প্তত্র ভিন্ন জৈনগণের মধ্যে আরও, তিন. শ্রেণীর প্রাচীন, 

গাস্থ দৃ হয়। প্রথমতঃ, জ্ঞান-কাণ্ডের অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে'; আত্মান্ুশাসন, 
আরাধনা প্রকার, উপদ্দেশমালা, উপাধানবি'ধঃ. একবিং শতিস্থান, গ্রশ্গে।তররত্রমালা প্রভৃতি 

দ্বিতীহতঃ,-স্তবগ্রন্থ। খধভস্তব, কল্যাণমন্দিরস্তব, পার্খবনাথস্তব, বুহৎশাস্তিস্তব). শান্তিজিনস্তব 
প্রভৃতি ; তৃতীক়তঃ,-_পুরাপপরম্পরা ; হিন্দুপুরাণের আদর্শে রচিত) পদ্পুরাণ, মহাবীর” 

"চরিত, নেমিরাজর্ষিচরিত, চিত্রসেনচরিত প্রভৃতি । জৈনদিগের মধ্যে. এইরূপ প্রচার. 

আছে যে, তাহাদের আগমসমূহ মহাখীর স্বামী তাহার প্রধান ছুই.জন. শিষ্যের নিকট 
গ্রথম ব্যজ করিয়াছিলেন। তাহার সেই ছুই শিষ্যের এক জনের.নাম গৌতম ঝ! ইন্্রভৃতি, 
অগ্ত জনের নাম স্থধর্স্বামী। মহাবীরের বিদ্যমান কালেই হইন্দ্রভৃতি নির্বাণপ্রাপ্ত হন। 

সুতরাং মহাবীরের পর সুংশ্ন্থাশীই ধর্ত্োপদেষ্টার আসন, প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নুধপ্স্থানীর 
নিকট অদ্থুন্থামী আগমশান্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত .হন। তৎপরে পর্য॥ায়ক্রমে প্রভব, শযাস্তবঃ 

যশোভদ্রঃ সম্ভূতি, বিজগ্ন এবং পরিশেষে ভদ্রবাছু আগমশান্ত্র লাভ করেন। ইহার পর 
স্থলভদ্র আগমশান্ত্র প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। স্থুলভদ্রের পূর্ববর্তী আগমশান্ত্রবিৎ মহাত্মগণ 
হশ্রেতকেবলী” সংজ্ঞার অভিহিত হন এবং স্ুলভদ্র হইতে তৎপরবর্তী জৈনাচার্্যগণ, 

প্টুধর” ( প্রধানাচার্ধ্য ) সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। জৈনশান্ত্র মতেঃ ধিনি.কেবলী, কে বলজ্ঞানী, 

তিনি শুদ্ধঙ্ছানী, তিনি তন্বজ্ঞানসম্পন্ন। ঘকবল” অবস্থাই মুক্ত অবস্থা । সাজ্ঘোর:ষে। 

নিঃশ্রেঃস্ মুজি, পতঞ্জলির যে টৈবলালাভ, কেবলীর সেই নির্ববাণ-মুক্তির. অবস্থা ।. 

কথিত হয়ঃ মহাবীর শ্বামার প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্ত্রভূৃতি সম্পূর্ণরূপ আ্মজ্ঞানসম্পক্গ : 

গুতরাং কেবলী হইয়াছিলেন; অতএব তাহাকে আর আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইতে হয় 

নাই। নুতরাং সুধর্মস্বামী হইতেই পষ্টধর সংজ্ঞ। প্রবর্তিত হুয়। সেই পট্টধরগণের মধ্যে 
ভদ্রবান পর্ধ্স্ত শ্রতকেবলী অর্থাৎ তাহাদের সময়, পর্যান্ত জৈন আগমশান্ত্র শ্রতিরূপে 

বিগ্কমান ছিল, মনে কর! যাইতে পারে। পরবর্তিকালে পট্টধরগণ নানারপু ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ সহ আগমশান্ত্র সঙ্ধলন করিতে আরস্ত করেন। জদ্বস্বামীর সময়ে কোনও কোনও 

বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হুইয়াছিল। শয্যভতবস্থামীর সময়ে দশটবকালিক হুত্র প্রণয়নে 
বিরোধ নিবারণের চেষ্টা হয়। এইবপে বিভিন্ন পট্টধরের সময়ে বিভিন্ন গ্রস্থরত্ব সন্কলিত 
হওয়ার জৈনসাহিত্য সমৃদ্ধিসম্পক্ন হইয়াছিল। পুর্বে যে পিদ্ধান্ত বা আগমশাস্ত্রের বিষয় 
উল্লেখ কর! হইগাছে, প্রথমে উহা জৈনপাধারণের মান্ত ছিল বটে ;কিস্তু পরিশেষে জৈনসম্প্রদার 
খ্বেঙাখখর ও দিগত্বর ছুই শীখায় বিভক্ত হইলে শাস্্রগ্রন্থের অনুসরণ সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ ঘটে। 
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'দিগস্বর জৈনগণ আপনাদের জন্ক করেকখানি শাস্গ্রন্থ বিশেষরপে চিহিত কিয়! লন। 
তাহার আপনাদের মান্ত শাস্্রস্থকে ( ক্রতজ্ঞানকে ) তিন ভাগে বিভক্ত করেন। মেই তিন 

ভাগ।-- অঙ্গ, পুর্ব, অঙ্গবাহ। ইহাদের, মধ্যেও অঙ্গের সংখা। দ্বাদশ নির্দি্ট। তবে, 

নাষের কিছু পরিবর্তন ৃষ্ট হয়। পঞ্চম অঙ্গে সিদ্ধান্তশাস্ত্রের ভগবত্যঙ্গ নাম আছে) কিন্ত 

'দিগন্ধরদিগের শ্রুতজ্ঞানে এ পঞ্চম অঙ্গের নাম-_ব্যাথ্যা গ্রজ্ঞপ্তাঙ্গ। অন্ত অঙ্গের নাম সম্ঘন্ধে 

বিশেষ পরিবর্তন দুষ্ট হয় নাঃ মাত্র 'উপাসক-দশাঙ্গ' নাম “উপাসকাধ্যয়নাঙ্গ' নামে এবং 

গবপাকাঞ্গ' 'বপাককুতরাঙ্গ' নামে অভিহিত হইয়াছে দেখি। আঁপচ, দৃষ্টিবাদ সন্ধে উহার 

অঙ্গত্বরূপ পাচ খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পরিচিত হয়? যথা, _-পরিকর্ম,। পরিকর্মম-পঞ্চক, ছুজ্র, 

প্রথমান্থযোগ, চতুদ্দিপ সংখ্যক পূর্বগত, চুলিকা-পঞ্চক। এ মতে অঙ্গ-বাহোর সংখ্য। 

চতুর্দীশ। এই হিসাবে গোট গ্রন্থংখ্য। চষ্লিশ। 
অধুনা জৈনশান্ধ গ্রন্থের সংখ্য। বতই হউক ন। কেন, সিদ্ধান্ত বা আগমশান্ত্ের অন্তর্গত 

“আচারাগগ ও স্ত্রক্কতাঙ্গ যে প্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
কি শ্বেতান্থর, কি |দগম্ঘর, উভয় জৈন-সম্প্রধায়ই এ হই গ্রন্থকে এক- 

বাকো মান্ত করেন। আচারাঙ্গ দৈনধন্মের প্রাণভূত। আচারাঙগ হজ 

যেমন অলশাস্ত্বের এরথম স্থান অধিকার করিল্না আছে, তেমনি উহা 

জৈন-ধর্ঘ-মৌধেয় মূলন্ততত্বরূপ  যতি-সন্স্য।সিগণের কর্তব্য নিদ্ধারণে ভিত্তিস্থানের, দৃঢ়ত। 

সম্পাদন করিয়৷ গিয়াছে । এ গ্রন্থের আর এক নাম-_সামাজিক। আচার বা চরিত্রের 

বিষয়, চার অন্ুযোগে থা শিরোনামায় উহাতে ব্যাথাত হুইগ়াছে। সেই চারি অনুযোগেক্জ 

লাম,--ধন্মকথাঃ গণিত, দ্রব্য, চরণ-করণ। আচারাঙ্গ-সুত্র দুই খণ্ডে বা শ্রতস্বদ্ধে বিভক্ত) 

ত্র দুই খণ্ডের রচনা-পদ্ধতি এবং বিৰৃতি-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দ্বিতীয় খণ্ডে উপবিভাগ-সমুছ 
চুলা অথাৎ পরিশিষ্টরূপে সংগ্রথিভ। তাহাতে, প্রথম খণ্ডের তুলনার শেষ খণ্ডের আধুনিকস্ 

অগুভূত হুয়। আচারাজ-নুত্রের যে সকল টীক1 অধুনা প্রচলিভ আছে, তন্মধ্যে শীলাঙ্ক- 
বিরচিত টাকাই সর্বাপেক্ষা! গ্রাচীন বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। আারাঙ্গ সৃত্রের ছিতীর থ্গু 

ষে পরবস্তী কালের র5না, শীশাঙ্ক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক মত এই 
যে, গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ--গ্রন্থের প্রারস্তে, মধ্যস্থলে এবং উপসংসারে সন্গিবি্ইট থাকে। কিন্ত 

শীলাঙ্ক দেখাইয়াছেন যে, প্রগম শ্রুতস্কন্ধের অন্তর্গত প্রথম অধ্যয়নের প্রথম উদ্দেশকের 

প্রথম পংক্তিতে, পঞ্চম অধাগননের পঞ্চম উদ্দোখকের প্রথম পংক্তিতে এবং অষ্টম অধ্যয়নের 
চতুর্থ উদ্দেশকের যোড়খ কবিতার শেষাদ্ধে মঙ্গলাচরণ দৃষ্ট হয়। এতদ্বারা বেশ উপলদ্ধি 
হয় যে, অষ্টম অধাঞনই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি । তাহার পর যে দ্বিতীগ খও, তাহ প্রথদ 

খণ্ডের পরিশিষ্টরূপে পরবর্তী সময়ে সন্গিবিষ হইয়গছল, নান! কায়খে তাহা সিদ্ধান্ত হন্গ। ফেন- 

না, প্রথম থণগ্ডকেই লম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়! মনে কর! ঘাইতে পারে। ধর্মবিশ্বানী জন ফেখঙগ 
করিয়া আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং পরিশেষে চরম পরিপতি নির্ববাগ লাভ করে, এই 

'আচারাম 

শুত্র। 

*. মহাবীর স্বামীর [ির্ববাণ-লাভের পরবস্তী ৬০১৯ম বধে (শখগত কর্তৃক দিশন্থর মত আতিতিত হইয়া ছল 
শিবস্ুতি কৃকতারর শিষ্য । (বশেবা ধন্তকা(দতে (দিগশ্থর মতের বিবর্ণ আাছে। 
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২শে প্রহেলিকা পুর্ণ ভাবায় তাহা বিবৃদ্ধ আছে। প্রথম শ্রতন্কন্ধের শেষ অধায়নটী একরূপ 

সাধারণ গাথার আকারে লিখিত) পরী অংশে জৈনধর্-গ্রবর্তক মহাবীর হ্বামীর গৌরবমন্ন 

জীবনের ভীষণ পরীক্ষার বিষয় বিবৃত আছে। কেহ ফেহ শ্র অংশকে পরবর্তী কালের 
পচন! বলিয়। মনে করিলেও, এ অংশে প্রকৃত সন্যাস-জীবনের যে উচ্চ আদর্শ অঙ্কিত 

বহিযাছে। জৈন-জীবন-গঠনের পক্ষে তাহ! অশেষ সহায়তা করে। প্রথম খণ্ডের অধিকাংশ 

গ্তে লিখিত--বিশৃহখলতাবে বিন্তত্ত। অনেকত্র বাক্যের অংশমাত্র আছে এবং কোথাও 
কোনও বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ করাই ছুঃসাধ্য। এই অংশ দেখিয়া ব্রাঙ্গণ্যধর্থের হুত্রগ্রন্থের 
বিষয় মনে পড়ে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, সুত্রগ্রন্থের হু্রসমুছের কোথাও ক্রমভঙ্গ হয় নাই; 
তথায় শব্বথা চিস্তার গতি স্থায়ান্গগত শ্রেণিবদ্ধভাবে চলিয়াছে। কিন্তু আচারাঙগ-সুত্রে 

সে ক্রম-বরক্ষার-_চিন্ত/র পৌর্বাপৌর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব। এই গ্রন্থের কোথাও কবিতাংশ, 
কোথাও ব৷ সম্পূর্ণ একটা কবিত৷ পর্য্যন্ত গপ্ঠের মধ্যে মিশিযা আছে। সেই সকল কবিতার 
বা পদের অনুরূপ কবিতা! বা পদ» সত্রকৃতাঙ্গেঃ উত্তরাধায়নে এবং দশবৈকালিক স্থতে পরিদুষ্ 
হয়। এতবৃষ্টে সিদ্ধান্ত হয় যে, এ সকল পদ পূর্নবন্তী কোনও গ্রাচীনতম গ্রন্থের আদর্শ পদ, 
এঁ ভাবে পুর্বাপর প্রসুক্ত হই! আপিয়াছে। কেবল পন বা কবিতা সম্বন্ধে নহে; অসম্পূর্ণ 
বাক্যাংশ-বিশিষ্ট কতকগুলি গগ্ভও খ্ররূপ বিক্ষিগুভাবে আছে দেখিতে পাওয়া যায়। যাত| 
হউক, টীকাকারগণ এঁ সকল অসধ্দ্ধ পদ ভাঙিয়া চুরিয়া উহার একরূপ অর্থ নিষ্পয় করিয়া 
গিগ্াছেন) আর, তদম্থগারে এখন উহার ভাষান্তর হইতেছে। ভাষাস্তরে অনেক স্থলে পুনরুক্তি 

দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ, টাকাকারগণকে শূত্র-গ্রস্থের অনেক অসম্পূর্ণ অংশ পূরণ করিয়া 

লইতে হইয়াছে । কথিত হয়, আচারাঙ্গ-হুত্রের প্রথম শ্রুতস্কন্ধে পুর্বে নয়টী অধায়ন 
ছিল) তাস্তর্গত মহাপরিল্না অধ্য়নটা এখন লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত 
করেন, সেই নবম অধ্যয়ন? এখন সমবায়াঙ্গ, নন্দী, আবশ্তক, নিরুক্তি, বিদ্ধি ও প্রভা 
প্রভৃতির অন্তভূক্ত হইয়া আছে। কিন্তু অন্তান্ত মতে, উহ?! অষ্টম অধায়নেরই অন্তভূক্ত 

হইয়াছে। কেহ কেহ আবার এইরূপ মনে করেন যে, মহাপরিল্নার অধায়নে বর্ণিত বিষয় 

দ্বিতীয় শ্রুতম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত আছে; সুতরাং প্রথম শ্রুতস্বন্ধ হইতে এ অংশ 

গরিতাক্ত হইয়াছে । আচারান-নুত্রের দ্বিতীয় খণ্ড চারি অংশে (চুলায়) বিভক্ত। প্রথমে 
উহাতে পাঁচটা “চুগা” ছিল বলিয়া! কথিত হয়। কিন্তু পঞ্চম চুলাটা এক্গণে “নিসীহ্যাজান, 
নামে খতন গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । আচাবাঙ্গ সুত্রের দ্বিতীয় থণ্ডের প্রথম ছুই অংশে 
আচার-সংক্রান্ত নিয়মাবলী লিখিত আছে। প্রথম থণ্ডের ভাষা! হইতে এই দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষার 

হাতদ্রা দুষ্ট হয়। উহা স্ুত্রাকারে লিখিত নহে) পরস্ত বড়ই জটিল ভাষায় নিবন্ধ। এ 
ংশে এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহার অর্থবোধ সন্গ্যাসী ভিন্ন আন্তর পক্ষে হুর; 

কেন-না, ন্নযাসীদের বিশেষ ক্রিক়াপদ্ধতির পরিচয়ে প্র সকল শব্দ বাবহৃত। দ্বিতীয় ও 
তৃতীগ অংশে (ছপা) যে সকল বিষয় লিখিত আছে, সীমন্ধর-নামধেয় পূর্বববিদেহ-নিবাসী 
জনৈক ছিন কর্তৃক স্ুুলভদ্রের জ্যেষ্ঠা ভগ্মীর নিকট উহা বিবৃত হুইয়াছিল। আচীারাঙ্গ- 

থে পেধাংশের রচল। সন্ধে যেরূপ উক্কি দেখিতে পাই, কল্পহ্জের কিয়দংশ যন্থন্ধেও তজপ 



জৈন-ধর্মম-শাস্্ ৷ ৪৫ 
উক্কির প্রচার আছে। বর্ণিতব্য বিষয়ও উদ্ভয়ন্তর প্রায় অভিন্ন । আঠারাঙ্গ-গুজের ছ্িতীয় 

খণ্ডের তূহীয় অংশে (চুলায়) মহাবীর স্বামীর জীবন-চরিতের উপাদান আছে। গঁ উপাদান 

হইতে কল্প-ছইিত লাখত হহগাছিণ বালয়া সিদ্ধান্ত হয়। আচারাঙদ-হুত্রের অনেক গগ্ভাংশ 

মানমাত পরিবহিত আকারে ক্প-্থত্রে উদ্ধত হইয়াছে*দেখিতে পাই ।' কল্-নুত্রে বর্ণনার 

বান্থশাত। দৃষ্টি হয়; কগ্ত ভ্রতিহাসিক উপধান উঠাতে বড়ই অল্প। আচারাজহুত্রের যে 

সঞংল অংশ কল্প-হ্ে গৃগিত ৬হয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তদতিরিজ্ত আচারাজ-হুত্রের 

গ।থা খা কবিাগুঃল কল্প-হুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অপিচ, আচারাঙ-হত্ডের প্রথম 

শ্রুতস্কদ্ধে) অ্ঠম অধ্যনে আধাছন্দে যে সকল গাথা আছেঃ তাহার সভিত শ্রুতন্বদ্ধের 

অন্তগঠ আর্ধ/ছান্ন পিখত গাণা-সমুছের তুলনায় আলোচনা করিলে, উভয়ের মধ্যবর্তী 
ক।গ-ব্যবধান বছা বসন্ত বশিয়া দিদ্ধান্ত হয়। তৃতীয় চার শেষাংপে জৈনগণের পঞ্চ 
মহাত্রত 'বং তাহাদের পথগবংনাত উপাবভাগ আছে । চতুর্থ চুলায় দ্বাদশ ক্লোকে আত্মার 

মুযক্ত-প্রসঙ্গ উ্থাপত। শ্রী শংশের রচনা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আচারাজ ত্র 

যে লক্ণ টাক। ও ব্যাথ্া। প্রচালঠ আছে, তাখার মধো শীগাঙ্ক-কুত টাকাই প্রাচীন বাধিয়। 

নি হহয়া থাকে । ৭৯৮ শকে (৮৭৬ থুষ্টাবে) প্র টাকা রচনা শেষ হহইয়াছল। 

টাকাপ নাম- তত্ব বগ্ভাঠ বাহরি সাধু এ টাকা-র$নায় শ্রীপাঙ্ককে সাহায্য করিয়াছিলেন। 

আটাগপ-নুজের দ্বভীয় টাকার নাম-- দীপিকা । প্র টাকার রচগফ্িতার নাম জনহংস 

লরি” “বৃহ খরত রগচ্ছ্ নামধের জৈন-সম্প্রধায়ের তিনি গুরু ছিলেদ। শীলাস্কের টাকা 

এই 'দীপিকায় যেন বর্ণে, র্ণে উদ্ধৃত হইয়াছে। দী!পকায় সংঙ্গেপে টাকার সাভাগ 

পিঁপবন্ধ ইহয়াছে বাণয়া প্রকাখ। কিন্তু সে সংক্ষগুঁকরণ নামে মাত্র) কেন-না, প্রত 

অধায়ন ও উদ্দেশক আগস্তের সু১নায় নিরুক্তি গাথার উপর শীশাঙ্ক যে মন্তব্য প্রকাশ 

কগিয়াছেন, ধী।পকায় মাত তক্চাই পরিতাক্ত হহয়াছে। আটারাল-হুত্রের তৃতীয় টীক1-_ পার্শ্ব 

চন্দ্রের [লাথখত 'বালাববোধ? | উহা গুজরাট। ভাষায় লিখিত নর্ঘণ্-বিশেষ। ঘ্বিতীর 

অধ্যয়নের. কোনও কোনও অংশ পুর্ববণ্ডী টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়া! যান নাই। এই 

নঘণট ০সহ সকল অংএগ ব্যাধ্যায় [বশেষ সহায়তা করে। ইহা প্রাচীন টাকা-সমুহ্র, 

বিশেষ ১: দীপিকার অঙ্সরণকারী। 

আঙ।গাজ-সুত্রের পরহ হুত্রকৃতাজের স্থান নির্দিষ্ট হয়। উহা! অন্গ-গ্রহ্থের হিতীয় 
পর্ষ)|মভুক্ত | নুত্র-ক্ৃঙাঙ্গের প্রধান লক্ষ্য এই যে, বিতিক্ন বিরুদ্ধ ধর্ম-সম্প্রদায়ের গুরুগণের 

কল হহতে যুক যাঙগণের আত্মরক্ষার সামথাদান। তাহারা যাহাতে 

হুকৃতাঙ্গ | সতা-ধন্মে আস্থাবান হল এবং চির-শাস্তর পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তৎ- 

পক্ষে সহায়তা করাই এহ গ্রন্থের উদ্দোস্ত । চতুর্থ অঙ্গ-গ্রন্থে যে সার-সঙ্ছলন 

-পরনৃষ্ট ভয়, তাহাতে সুত্রগ্রন্থেখ ত্ররূপ পরিচয়ই দেখিতে পাই । মূলতঃ, প্রূপ শক্ষ্য 
থাকলেও সুঙ্কৃতাঙ্গের আলোচ্য বিষয়-সমুহ পধ্যালেচনা করিলে, উহ্থাতে অন্তান্ত নানা 

তথ্য বিষুয়র সমাবেশ আছে দেখিতে পাই। সুআক্কতাঙ্গে প্রথমে বিভিন্ন বিরুদ্ধ ধর্ম্ম- 

মতের গ্রতিঝদ দৃ্ হয়। তৎপরে সাধারণন্ডাবে পবিত্র জীবনযাপনের প্রসঙ্গ ডখাপিত। 



কা. ভারতবর্ষ | 

সঙ্গাদি জীবনে কিনুপ বিষম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়, সন্লাসের পথে 'কিরপ 
এপ্রথল প্রলোভন পরল্পর। বিদ্ধমান আছে, অপাধত্র জীবন-যাপনের জন্ত কি কঠোর শান্তি 

পুরোভাগে মপে্গা করিতেছে, আর ধন্মপ্রাথতার আদশ-স্থানীয় মহাবীর শ্বামীর ওণান্ু- 

ক্কান্তন (করূপভাবে কগিতে হয়, প্রথম শ্রুতস্কন্ধে এবন্প্রকার উপদেশ-সমুহ বিস্ন্ত আছে। 

দ্বিচার শ্রুতস্কন্ধে প্রপানতঃ গদ্য প্রবন্ধে প্রথম শ্রতঙ্কন্ধে বর্ণিত বিষয়ই কতকট। অবধিচ্ছিন্ন- 

ক্রাধে লিপদ্জ দোখ। তজ্জঞখ এই দ্বিতীয় শ্রুতস্বন্ধকে কেছ কেহ প্রথম শ্রুতঙ্কন্বের 

পাপশিষ্টপূপে পরবর্তী কাছের সংযোগিভ অংশ বিয়া মনে করেন। জঙ্গযাসধন্ধ গ্রহণের 

পরবন্তী চতুগ বর্ষে গুএ- কূঙাঙ্গ পাঠে কিখদন্ত) প্রাচারিত থাকিলেও সুত্র-ক্ুতাঙ্গের শেষাংশ 

যুবক যাঁগণের জন্য নির্দা্ হইয়াছিল বিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। এ অংশে নান! 

গ্রাকাদ, ছন্দ এবং নানা বিষয়ের বর্ণন। দে'খয়া উহা ঘরিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেস্তে 

বিহিত হইয়াছিল বলিয়াও মনে হইতে পারে। তদগুসারে প্রথমাংশের বচগ়িতা শ্বতন্ত্র ও 

একাধিক বলিঘ্ন) কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। ছুত্রকৃতাঙ্গের যে সকল টাক ও ব্যাথ্য 

প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ভদ্রধান্র নিরক্তি-সংযুক্ত শীলাক্ক-কৃত টীক! প্রাচীন ও 

প্রপিন্ধ। শীগাঙ্কের পূর্বেও যে প্রান টীকা প্রচালত ছিল, শীলাঙহ্ক তাহা উল্লথ করিয়1 

গিঞাছেন। শীশাঙ্ছ থুষ্টী নবম শশ্াব্ীর শেষাঞ্ধে বিদামান ছিলেন, আচারাঙ্গ-নুত্রের 

টীক'-পরিসমাগু-প্রমঙজজে তাহার আশ্রম পাই । দাপকা” নামে সুত্র কৃতাঙগের আর এক 

ক্ষিপ্ত র্যাখা। হর্ষকূপ কর্তৃক লিখিত ভইয়াছিল। ১৫৮৩ সম্বতে (১৫১৭ থুষ্টাবে) এ 
টাঞ্া। লিপিত হয়। শ্রী টাকা ব্যতীত পার্খচন্দ্রে লিখিত 'বালাববোধ নামক গুজরাট 

ভাষার নির্ঘ'্ট সু্ররূতাঙ্গের আর এক টীকা-মধ্যে পরিগণিত। 

উত্তরাধায়ন--দিদ্ধাস্ত-গরন্থের শেষ পর্যায়ভুক্ত। ুত্রকৃতাঙ্গে যে সকল বিষয় যে 
উদ্দেগ্তে ঝর্ণত হইয়াছে, উত্তরাধ্যয়ন তাহার মহত সার্দৃষ্টি-সম্প্ন। ুত্রকৃতাঙ্গে যাহ! 

ক্ষেপে আলোচিত, উত্তরাধায়নে তাহা একটু বিশদভাবে ও নৈপুণ্য- 

উত্তরাধায়ম। সহকারে খিশ্ত্ত। যুব! ধতিগণকে তাহাদ্দের প্রধান কর্তব্য পালনে 

উপদেশ দান-_উত্তরাধায়নের প্রধান লক্ষ্য । সন্যাস-জীবনের উপযোগিতার 

উপদেশ-গ্রদান ও দৃষ্টান্ত-পরস্পরা-প্রদর্শন, আধ্যাত্মিক ভীবনে প্রবেশের পথে যে বিশ্ব- 
বিপান্ত তাহ! ৪ইতে সতকী-করণ, যুক্তি-যুক্ত জ্ঞান-বিতরণ প্রভৃতি উত্তরাধায়নের আলোচ্য 
বিষয় । এই গ্রন্থে কখনও কখনও [বংশী সম্ভদায়ের ধন্ম-নীতির বিষয় উল্লেখ আছে 
ঝটে। কিন্তু তৎসন্বন্ধ বাদানুখাদ নাই। ইহাতে মনে হুয় যে, এ সময়ে বিরুদধবাদী 

ধা়াবণথথীর সংয়া। কিছু কমিরা আসিয়াছিল, এবং জৈন সম্প্রদায়ের ভিত্তি একটু দৃঢ় 

হইগা|ছল। উন্ভুরাপায়নের আর একটী সর্বাপেক্ষা! প্রয়োজনীয় বিষয়, চেঙন ও অচেতন 

পন্দার্থ বিষরে যুখা যশুগশকে বথার্গ-গ্ঞান দান। গ্রন্থের শেষভাগে এ বিষয়ে বিভ্বৃত 

প্রবন্ধ প্রকটিত আছে। . উত্তপাধারনের বিষধ-বিস্টাল-পন্ধতি অনেকটা শৃঙ্খলা-সম্পন্ন 

হইলেও এর অংশ একই সময়ে একই বাক্তর ছারা পিখিত হইয়াছিল কিনা, তদ্দিময়ে 

মত্ন্তর আছে) কেহ কেহ জগুমান করেন, যে সকল ভাব-পরম্পর। লিখিত বা 



জৈন-ধর্শাশাস্ত্র। ৪ 

কথিত আকারে জৈনগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল, .উত্তরাঁধায়নে ভাছা: একটু শ্রেণিধস 

রূপে সঙ্কগিত ইইমাছে। উত্তদাধামন কোন্ সমক্নে পাখত বা বন্তমাল আঞ।কে সঙ্গালত 

হয়, তাহা নিণ॥ করা ছুঃগাধ্য। থাকব নির্ধীগণ করেন যে, ত্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম 

শত(বীতে উহার সঙ্কণন হওয়া লম্ভবপর। দৌখদ্ধি জ্ঞানী ৪৫9 খ্রীষ্ঠাখে জৈনধর্শ 

গ্রন্থের সংস্করণ-স্কণন করিধাছলেন। যাহার পুর্বে পরিবন্ঠন-পরিবন্ধীন যাহা ঘটিখাক় 

ঘটিমাছিল। কিন্তু সেই হইতে আর পরিখর্তনের কোনই গ্রমণ পাওয়া যায় না।' 

উত্তরাধ্যয়নের টাকা-ব্যাখ্য। প্রভৃতির মধ্যে দেখ্ন্রে কৃত টাকাই প্রসিদ্ধ। ১১৭৯ সম্বতে 
(১১২৩ খ্রাহঠাবে) প্র টাকা [লাখত হহয়াছিল বাণয়। গ্রচার। শাস্তাাচার্যয-কত বৃতিক 

সার-সঙ্কলনে ওঁ টাকা পিখিত হয়। উঞ্রাধ্যনে গুজরাট নিথণ্ট, এবং লাকী এললভ- 

রত হুএদাপিকা বিশেষ প্রঠালত। খসতগখচ্ছঃ সন্প্রদামতুক্ত লক্জাকাতি জ্ঞানীর শন 

ঝঁলয়া লঙ্মীবল্পভ পগ্িচিত। “অবচু'র' নামে আর এক ঢাকা উণ্তরাখ্যয়নের তাৎপধয 

গ্রহণে বাবহত হইন্জা থাকে। ডণ্তরাধ।য়ন আর হুতকৃতার্গ এই হই গ্রন্থ জৈন 

দশনের দুই প্রধান সম্পৎ মধ্যে পরিগণিত। 

কল্পহ্থএদৈন-শান্ত্রের এক হতিহ।স মধো গণা,বলা যাইতে পারে ।: কল্পসুত্রে ভিনগণের 

জীবন-বৃণাস্ত লিখিত আছে? মহাবীৰ স্বামী জীবনচ(পত তাহাতে পরিবার্ণিত হইয়াছে। পার 

দেবের, আরষনেশর ও খষভদেবের জীখন-গাথা উহাতে [লাপবন্ধ দেখি। 

কল্পঙত্র । তীর্থস্কগগণেগ কাল-বাখধান বিষয়ে, স্থ(ধরগণের নামপধ্যায় সমন্ধে, 

যাঁওগণের গ্রতিপাণ্য [বিধি-বিধান বিয়ে, নানা জ্গাতব্য-তত্বে কল্সসুতর 

পরিপুর্ণ। ছেদ-হুত্রের অগ্তর্গত চতুর্থ গ্রন্থ 'দশস্রতক্কম্থেগ' অগ্ুম অংগে, কল্টস্থএখা(ন যেন 

প্রকার/গ্ুরে অঙ্গাতৃঠ রহিদাছে। প্রফেপাগ ওয়েখাগের মত এহ যে, ক্সুত্র--দলক্রতন্বন্ধের 

অন্গস।গী। [তান আও বলেন, কল্পসণ্ডে যাভগণের সন্ধে যে বিখবিধান দৃষ্ট হয়, 

তাহ। ভদ্রখান: কর্তৃক প্রধত্তিত হইগ্গাছল। স্থাবরাদগের আাপক। [বিষগ্ধে যে কয়েকটা 

গ্রনঙ্দগ আছেঃ. তাহা এবং জিনগণের জীবনী প্রভৃতি সম্পাদক দেবাদদ কর্তৃক 
সংযোজিত হুহয়াছিণ মনে কর যাইতে পারে। দিনদিগের জীবন-চরিতের ভাষা 

এবং ঝতিদিগের প্রাতপাণ্য শিয়মাবণীর ভাষ| তুপনার আলোচনা! করিলে, প্রথমোক্ক' 

হইতে শেষোক্তের আধুপিকত্ব প্রিপশ্ন হয়। আচারাজ-লুঞ্জের প্রথম ছুইট! *চুপার+' 
তাষার সহিত তৃহীম্প 'চুশার” ভাষার যে পার্থক্য, এ ক্ষেগ্ডেও তন্দরপ পার্থক্য দোঁখতে 
পাওয়া যার। জিনাধগের জীবনবৃত্তান্ত কল্পস্থত্রে অতি. সংঙ্ষিপ্তরভাবে লিখিত" 
বণিক কেছ কেহ কল্পহুত্রের আধুনিকত্ব খ্যাপন করেন । কিন্ত তাহা খুক্তি-বুক্ত 
বলিয়া মনে হয় না| ফেননা, এ অংশ জীবন-টরিত বর্ণন উদ্দেত্ডে পথ. হক 

নাই) পরন্তধ উপাসনার সমর তীর্থকরগণকে সন্বোধন করাট এ অংশের লক্ষ বাঁলয়! 

প্রতিপন্ন: হয়। শুভ মুহূর্তে 'কল্যাশক' আবৃত্তির প্রথ। আছে। জিনজীবন চারত 

আবৃত্ত সেই কল্যাণকের অস্তর্গভ। “চতুর্বিংশতি-ভীঘঙ্কর-নাম-পুজা নামক গ্রস্থে 
জিনথণের পুভাপদ্ধতি এবং স্কোর প্রতৃতি-নিবন্ধ আছে। তাহা শ্ম্ণ করিলে। পুর্বে! সংক্ষিগ 



৪৮ ভারতবর্ষ। 
জীবনবৃত্তের উপযোগিতা উপলদ্ধি হয়। কল্পস্থত্র জৈনদিগের বড়ই কদরের গ্রন্থ । জৈনদিগের 

মধো একটি গ্রথ আছে যে, প্রতি বৎপর ভাদ্র মাসে আট দিবস কাল টৈনসজ্ব ক্ষেত্রে 

জৈনাচার্ধ/গণকে প্রসিদ্ধ দৈনগ্রস্থ সকল পাঠ করিতে হয়। 'সেই আট দিলের মধো পাচ 

দিবস কাল কল্পহ্ত্র পাঠ বিধেয়। কল্পহুত্র-পাঠের যে ফলশ্রুতি পিখিত আছে -_তাহার মর্ম 

এই যে, কল্পশ্থত্রের অধায়নই মুক্তিপ্র। সে ফলশ্রতিতে আরও প্রকাশ, জগত্ডের গস্থ্- 

সমুহের মধ্যে কল্পস্্রই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । কল্পন্ুত্র তারস্থরে ঘোষণ! করিয়াছেন, সংসারে অরতের 

অপেক্ষ। শ্রে্ঠ দেবত1 নাই, মুক্তির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ নাই, আর কম্পস্ত্র অপেক্ষা ভরে 

গ্রন্থ নাই। কল্পস্ত্রের চারিখানি টাক] বিশেষ প্রচলিত । যশোবিজক়-কৃত সংস্কৃত টাক! 

এবং দেবীচন্ত্রকৃত গুজরাট অনুবাদ কল্পহৃত্র পাঠের প্রধান সহায়। জ্ঞানবিমল। ও 

«“সমস-সুনার+ নামে কল্পহত্রের অপর ছুইটি টাক গুঞরাট অঞ্চলে প্রচলিত আছে। 

প্রধানতঃ সেই ছুই টাকার উপর নির্ভনন করিয়াই দেবীচন্দ্রের গুজরাট অনুবাদ 

লিখিত হইয়াছিল। ৰ 

অন্তান্ত অঙ্গ-গ্রন্থের মধ্যে স্থানা) জ্ঞাতৃধর্মকথাজ, অন্তরর্দশাঙা, প্রশ্নব্আাকরণাজ, 

বিপাককুত্রাঙ্গ, উপাসকদশাঙ্গ €(উপাসক-অধায়নাঙ্গ ) প্রভৃতি গ্রন্থ শ্বেতাম্বর ও দিগন্বর 

উভয় সম্প্রদায়েরই আদরণীয়। প্র সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত. পরিচয় 
এইকবপ প্রদন্ত হইগ্প। থাকে ;--(১) স্থানা-হুত্রে দ্রব্য ও বস্তর বিচার- 

পদ্ধতি, (২) জ্ঞাতৃ'ম্মকথাজ-হত্রে ধর্খা সম্বন্ধে তীথঙ্করগণের ও গণধর- 

গণের আলোচনা, (৩) উপাসক্দশাঙ্গ-হুজে দিগম্বরগণের ধর্মমকন্ম (ব্ষয়ে উপদেশ, (৪) 

অন্তরুদশাঙ্গে চতুর্ব্িংশ তীর্থক্করের অনুসরণে কেবলীদকের ইতিবৃত্ত, (৫) অনুত্ধরৌপপাতিক 

দশাজে যোগিদশকের হইতিবুত্ত, (৬) প্রশ্নব্যাকরণার্গে দ্বিবিধ প্রশ্নোন্তর, (৭) বিপাক- 

হুত্রাঙ্গে সদসত কর্দীফল-বিবুতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা! আছে। আর আর যে সকল 

গৈনধণ্ম-শান্ত্র প্রচলিত, তৎসমুদায়ে বিবিধ বিদ্যার বিবরণ বিবৃত দেখি। আত্মার বিষয়, 

কর্ের বিষয়, মুক্তির বিষয়, গ্রহনক্ষত্তাদ্ির বিষয় ছন্দ অভঙ্কার কাব্যাদি বিষয় এবং 
তন্্রমন্ত্র ইন্দ্রজাল ওষধাদির বিষয় পুর্ন্ধাদ [বিভাগ-সযুছে বিবৃত রাহয়াছে। হিদ্দুশান্ত্ে রতি 

স্মৃতি পুরাণ তম্ত্রাদির মধ্যে যেমন দকল জ্ঞাতব্য বিষয়েই আলোচন। দৃষ্ট হয়, জৈন- 

শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যেও তন্তরপ আবপ্তক ধিষয়ের আলোচনা আছে। 

জৈনধর্ম-সংক্রান্ত আর আর যে সকল গ্রন্থ আসছে, তৎসমুদায় পষ্টাচার্যাগণের এবং 
গট্টধর হুরিগণের পিখিত | গট্টাচার্যগণ ও ন্ুরিগণ জৈনধদ্ম সম্প্রদায়ের অ.চাধ্য অধ্যে 

৮ পরিগণিত। ধর্-সপ্রপায় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হুহলে, বিভিন্ন শাখার 

চা পষ্টাচার্য্য, পষ্টধর বা সরি পদে বিভিন্ন মহাপুরুষ অভিক্ত কইয়।- 

ছিলেন। মহাবীরের পরবর্তী ভদ্রবাহু পর্যান্ত ছয় জন জৈনাচার্যয 
€হ্রুতকেবলী' সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। শ্রতকেবলী নামের সার্থকভান্প এই বুঝ যায় 

যে, তাহারা ফেবল-জ্ঞান (পুর্ণজ্ঞান) লাভ করিয়াছিলেনঃ এবং তাহাদের নিকট শ্রুত, 

সবাক্যই শ্রুতি ঝ শান্তর মধ্যে গণ্য হ্ইয়াছিল। বাহান। ফেবলী। তাহারা পুর্ণতাসম্পন্ন) .. 

অন্তান্ঠ 
অঙ্গ গ্রন্থ। 
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তাহাদের বাক্যই শ্রুতি) তাহার অপরের নিকট হইতে.যে কোনও জ্ঞানল!ত করিয়াছিলেন, 

তাহ! বলেন না। তাহাদের বৃষ -জানাধার | শ্রুতকেবলিগণ পূর্বরন্তী জ্রিনগণের নিকট 

শ্রুত জ্ঞান গ্রকাশ করেন না) তাঁহাদের বাক্য আপ্তবাকা। মহাবীর স্বামীর পাটে যাহার! 

উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহার! সাধারণতঃ পঠ্টাচার্য বলিয়া পরিচিত হন। সেই. পষ্টা- 
চার্ধাগণের প্রথম ছয় জন শ্রতকেবণী | * তাহাদের পূর্ববর্তী মহাবীরের প্রথম শিশ্ত 
ইন্্রতৃতি বা. গৌতম “কেবলী” হইয়াছিলেন। মহাবীর-প্রমুখ তীর্থস্করগণ কেবলীর আদর্শ । 
হরি সংজ্ঞা-লাভের ইতিবৃত্ত এই যে, পট্রধরগণের মধ্যে সুহন্তী, সুস্থিত ও সুপ্রতিবন্ধ কোটি 
রি” মন্ত্র জপ করিয়া পষ্টধর পদ প্রাপ্ত হন। তদবধি পট্টধরগণের মধ্যে সুরি সংজ্ঞ। গ্রবর্তিত 

হই়াছিল। পট্টাচার্ধ্যগণ ও সুপিগণ বু শান্তগ্রন্থ সন্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের কৃত টাক] ও 

ব্যাধ্য! প্রভৃতির দ্বারাও জৈনশাস্ত্রম্পৎ বন্ুগুণে পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্ত মকল গ্রন্থ এখন 

অনুদন্ধান করিয়া! পাওয়! যান্প না। যাহ! প্রচলিত আছেঃ তাহারও অনেকগুলি দুপ্রাগ্য। 

জুতরাং এততপ্রসঙ্গে কয়েক জন গ্রন্থকারের নাম এবং তাহাদের রচিত গ্রন্থের উল্লেখ মাত্র 
করিয়াই আমাদিগকে তৃপ্ত হইতে হুইবে। শধ্যস্তব হ্বামী, পঞ্চম পষ্টাচার্য্য বলিয়া পরিচিত। 

প্দশটবকাপিক-সুত্র” তাহারই রচিত । ভত্্রবা ষষ্ঠ পন্টাচার্ধ্য ও শেষ শ্রতকেবলী ছিলেন। 
প্রচার আছে, কল্পহৃত্র তাহারই রচিত। ব্যবহার-হুতজত ও দশশ্রুত্বম্ব, ধর্মশান্দ্বর তৎ- 
কর্তৃক প্রবন্তিত হয়। আচারাক্গ, কুত্রকৃতাঙ্গ, আবশ্ত কস্ুত্র, দশবৈকালিক সুত্র, উত্তরাধ্যয়ন- 

কুত্র, শুর্ধযপগ্রজ্ঞপ্তি উপাঙ্গ, ব্যবহার চ্ছেদসুত্র প্রভৃতির নিযুক্কি প্রণয়ন করিয়! তিনি জৈন- 

সাধারণের পুজ্য হন। তাহার রচিত বৃহজ্জে্যোতিষ, উপসর্গহর-স্তোত্র, ভদ্রবাহু-মংহিত গ্রতৃতি ও 

দুগ্রসিদ্ধ। তাঁহার পর, স্থৃলভদ্রের নাম উল্লেখ হয়। তিনি সপ্তম পট্টধর। উত্তরাধ্যয়ন-সৃত্রের 

এবং আবস্তক চ্ছেদশাস্ত্রে বৃত্তি প্রণয়ন করিয়! তিনি অশেষ উপকার সাধন করিয়] গিশ্কান্ছেন। 

জৈনগণের সম-দাময়িক ইতিহাস তাহার পরিশিষ্ট-পর্বে প্রাপ্ত হওয়! যায়। অষ্টম এবং নবম 
প্রা চারধ্যদবয় ( উমাম্বাতী ও শ্ঠামাচার্ধয ) যথাক্রমে তত্বার্থাদি সুত্র ও পঞনবণাস্থত্র রচনা. করিয়া- 

ছিলেন। শ্তামাচার্ধ্য প্রথম কালিকা চার্ধ্য নামে প্রখ্যাত ছিলেন। কালিকাচাধ্যের পর. কিছু- 
কাল পট্রাচার্ধযা-পদ লইয়! বিরোধ-বিতগ্ডা চলিয়াছিল। পরিশেষে চাণক্য-চস্ত্রগুণ্ের অভ্যদর 

হয়। তখন দ্বৈনশাস্ত্র-নাহিত্য আর এক অন্তিনধ পথ পরিগ্রহ করে। একাল পরাস্ত 
ঈৈনশান্ত্রমুহ সাধারণতঃ অর্দ-মাগধী বা গ্রারুত ভাষায় রচিত হইস্া আসিতেছিল। 

ইহার পর সংস্কৃত ভাষায় জৈনশান্ত্র রচনার প্রতি অনেকের আগ্রহ জন্মিয়াছিল। জৈন- 

দিগের মধ্যে একটা কিন্বদস্তী আছে যে, সাধু দিদ্ধসেন সংস্কৃত ভাবায় জৈনশান্ত্র স্ঙ্কলন 
করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে সে কাধ্য দোযাবহ বোঁধেঃ তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত 

করিতে হয়। এই দিদ্ধসেন, এক শক-রাজ্যের উচ্ছেদকারী .বিভ্রমাদিত্যের গুরু ছিকেন 
বলির প্রকাশ। কিন্বস্তীর মূলে যাহাই থাকুক, জৈনগণের পুজা-মন্ত্রাদিতে যে সংস্কৃত 

ভাষ! ব্যবহার আছে, তাহ! অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখিতে পাই।: : অপি). বৌদ্ধ 

* কোনও মতে,--হধর্ম ও ঠাহার শিষা জঘুতযামী, পর্ঘান্ত -আঁচার্ধাগণ “ফেবলী, ছিলেন। তারপর, প্রতব 
্বামী, শ্যামততর পুরি, হশোভত্র ছুরি, সনুতিধিজয় শুরি, ততসবাহ হুঙগি লস দুদি--এই ছয় জম জ্রতবেধলী। 

৬ষ্---৭ 



2৫৬. ারতবধ। 

যেমন পালি-ভাষার মধ্য দিয়া গ্রচলিত হইয়াছিল, জৈন-ধর্্দ সেইরূপ প্রারত-ভাধার 
সহায়তায় জন-সাধারণের মধ্যে গ্রসার-লাভ করিয়াছিল। সেই প্রাক্কত-ভাষ। অর্ধ-মাগধী 

ভাষা নামেও অভিহিত হয়। একই ভাষা বিভিন্ন মূর্তিতে প্রচলিত দেখিতে পাই। হিন্ন 

ভিন্ন সময়ের ভাষা যে ভিন ভিন্ন মুর্তি পরিগ্রহ করে, তাহা স্বতঃ-গ্রত্যক্ষীভূত। পরস্ত, 

একই সময়ে দেশ-ভেদ্দে এবং উচ্চ-নীচ বর্ণভেদে ভাষার রূপান্তর দৃষ্ট হয়। সেই কারণে 
পালি-ভাষারও বিভিন্ন মুর্তি, এবং প্রাকৃতশ্ভাষারও বিভিন্ন মুর্তি দেখিতে পাই। কালি 

দাসের শকুস্তল৷ প্রভৃতি নাটকে যে প্রাকৃত-ভাষা ব্যবহৃত, শুদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের 

প্রককৃত-ভাঁষ! তাহ! হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন । সেই হিসাবে জৈন-শান্ত্রের প্রান্কত আরও 
অধিক পার্থক্য-সম্পন্ন। এক সময়ে পালি ও প্রাকৃত ছুইটী প্রাদেশিক ভাষা ছিল। 

প্রাদেশিক ভাষা! যেমন সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়, এর ছুই ভাষার 

বিভিক্নর্ূপ আকৃতি-গঠন দেখিয়া! সেইরূপ বিভিন্ন স্তরে প্রচলিত ভাষা বলিয়া! 'মনে করা 

যাইতে পারে। জৈন-ধর্শের কোনও কোনও গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হইলেও প্রান্কৃত 
ভাষাই জৈনধর্ম-গ্রস্থের সহিত বিশেষভাবে সঙ্বন্ধযুক্ত। বৌদ্ধধর্ম যেমন পালি-ভাষাকে রক্ষা 

করিয়! গিয়াছে, জৈন-ধর্ম সেইরূপ প্রাকৃত-ভাষাকে অমর করিয়। রাঁখিয়াছে। অতীতগসাক্ষী কাল 

কত দেশের, কত জাতির, কত ভাষার অভ্যুখান ও তিরোধান প্রত্যক্ষ করিল; বিস্ত 

ধর্মের সহিত যে সকল ভাষা অঙ্গীতৃত হইতে পারিল, তাহারাই রহিয়া গেল। অপর যে 

সব জলবুদ্ধদ, কাঁল-সাগরে বিলীন হইল। 

জৈন সাছিতোর ষে সকল গ্রন্থ এখন আদর প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই 

ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর সে সকল গ্রন্থ প্রায়ই জৈনাচার্যগণ লিখিয় গিয়াছেন। 

অতি শ্রাচীন তন্রপ কয়েকথানি গ্রন্থের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। 
উপসংহারে সংক্ষেপে জৈন-গ্রন্থকারগণের একটী ধারাবাহিক বিবরণ 

প্রদান করিবার চেষ্টা! পাইতেছি। মহাবীর স্বামী কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিম্নাছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই। গৌতম, নুধর্ম, জব্ু, প্রভব প্রভৃতি কর্তৃক যে কোনও গ্রন্থ 

রচিত হইয়াছিল; তাহারও উল্লেখ দেখি ন। গ্রন্থ-রচনা সম্বন্ধে প্রথম উল্লেথ দেখি-- 

শযাস্তব স্বামীর নাম) (১) শয্যস্তব স্বামী দশবৈকালিক সুত্র রচনা করেন। রাঁজ-গৃছে 

ৰাৎস্ত গোত্রে তাহার জন্ম। মহাবীর স্বামীর মোক্ষলাভের পরবর্তী ৯৮ম বর্ষে তাহার 

মোক্ষলাভ হয়। তাহার আয়ুমান বাষত্তি বৎসর। তন্মধ্যে ২৮ বৎসর গৃহবাগ, ১১ বৎসর 

ব্রতস্থ এবং ২৩ বৎসর 'কেবলী” বা “ুগপ্রধান” বা “আচার্য” পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
মহাবীর হইতে ইনি পঞ্চম এবং নুধর্মা হইতে চতুর্থ পর্যযায়ে অবস্থিত। (২) ভগ্রবান্থ 

বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎসমুদায়ের উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। কল্পহুত্র তাহারই রচনা 

বলিয়। প্রকাশ। ইহার আমঘুমান্ ৭৬ বংসর; তম্মধ্যে ইনি ৪৫ বৎসর গৃহবাসী, ১৭ বৎসর 

ব্রতস্থ এবং ১৪ বৎসর আচাধ্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহাবীর শ্বামীর মোক্ষলাভের 

১৭০মু বর্ষে ইহার মোক্ষলাভ হয়। ইনি প্রাচীন গোত্রজ বলি! বৃহৎ খরতরগচ্ছের * পট্টাবলীতে 

অন্যান জেন- 
ধর্ম-গ্রস্থ। 



জৈন-ধন্্ম শাস্ত্র । ৫১ 

প্রকাশ আছে। (৩--৪) উমাস্বাতী এবং শ্তামাচার্যের তনার্থাদিকুত ও পঞ্জবণাশুনর 
্রন্থত্ধয়র নাম পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। (৫) আধ্যরক্ষিত হুরি-_পৈনশাস্্র-সমূহের চারি 

অন্থযোগ নির্ধারণ করেন। সেই চারি অনুযোগ বা বিভাগের নাম--কালিকশ্রুত, খ্ষ- 

ভাষিত, ৃুর্ধয-প্রজ্ঞপ্ত .ও চৃট্টিপদ। (৬) মানদেব *ান্তিস্তব প্রণয়ন করেন। ইনি 

একবিংশ পট্টধর পর্য্যায়ে অবস্থিত, এবং মালবাধিপতি বয়র সিংহের অমাত্য বলিয়া 

অভিছিত। (৭) মানতুঙগ সুরি £ভক্তামরস্তেত প্রণয়ন. করেন। (৮) কালিকাচাধ্য 

ৰা শ্তাম ; ইনি 'গ্রজ্ঞাপনা? রচস্কিত! বলিয়া প্রসিদ্ধ । (৯) জিনেচন্র- চল্লিশ পর্য্যায়তূক্ত পট্টধর, 

“সংবেগন্রত্বশালা” গ্রন্থের রচগ্িতা। (১৭) অভয়দেব--ভৃতীয় হইতে একাদশ অঙ্গের 

টাকাকার বলিয়। প্রপিদ্ধ। (১১) জিনবল্পভ--৪২ পট্টধর পর্যায়ে অবস্থিত ; ইনি পিও বিশুদ্ধি- 

প্রকরণ, বর্ধমানস্তব, বহ্মগ্রন্থ, বর্মাদি-বিচারসার, ষড়শীতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

ইনি ছয় মাসম্থরি পদে অধিষ্ঠিত ছিগেন। (১৯২) জিনদত্ত--ইনি £৩শ পর্য্যায়ে সরি পদে 

অধিষ্ঠিত হন। বিবেক-বি্স) সন্দেহ-দাহাবণী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনায় ইনি প্রলিদ্ধিসম্পন্প। 

(১৩) জিনপ্রবোধ--৪৭ স্থরি পর্য্যাযতুক্ত। পঞ্জিক-দুর্গপদ-প্রবোধ টাক! রচনায় ইনি 

€কাতন্ববৃত্তিবিবরণপঞ্জিকার+ ব্যাখ্যা করেন। (১৪) মুনিচন্দ্র সরি_-মতান্তরে ইনি ৪২শ 

পষ্টধর; ইহার প্রণীত উপদেশপদবুত্তি, যোগবিন্দুবৃত্তি এবং অনেকাস্ত-ভয়পহাক] গ্রভৃতির 

টাক! প্রপসিপ্ধ। (১৫) হেমচন্ত্র সুরি--ইনি শান্তিপাপচগিত্র রচিত দেবেপ্রী-স্থরির শিল্তু। 

ইনি বছু গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার বিরচিত অভিধান-চিষ্কামণি, প্রাকৃত ব্যাকরণ, তিষ্টি- 

শলাকা, পুরুষচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রপিদ্ধ। হেমচন্ত্র কৃত রামায়ণ, লিঙ্গানুশাসন ও 

শীলঞ্ছ প্রন্ৃতিও আদরণীর। হেমচন্্র কৃত অভিধান-চিস্তামণি--সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং 

উহাতে জৈন-ধর্ধণাস্ত্রে বাব্ৃত সমস্ত শব্ধ সংগৃহীত। জৈনশান্থ পাঠ করিতে হইলে এ 

অ:ভধান বিশেষ প্রয়োজনীয় । ছেমচন্ত্র শ্বেতান্থর-সন্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। তাহার দ্বারা জৈন- 
ধন্মের বছল প্রচার হয়। ৮৪ বৎসর বম্নসে তিনি নির্বাণ লাভ করেন। পাটলিপুজ তাহার 

জন্মস্থান এবং গুজরাট তাহার লীলাক্ষেত্র। গুজরাটের ইতিহাস 'রাসমালায়* হেমচন্দ্রের জীবন 

বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তদনুমারে তাহার প্রকৃত নাম--চংদেব ; তীহার পিতার নাম 

চাচিঙ্গ ও মাঙার নাম পাহিনী দেবা । মাতৃদেবীর অভিপ্রায়ক্রমে হেমচন্দ্র জৈন-ধন্ছে দীঙ্গিত 

প্রাান্ সকল শাখাই মান্ত ক:রন। পরিশেষে, শাখা-বিভাগের অঙ্গে সঙ্গে, 1বতিন গচ্ছের [বাভন্ন আচাধ্যের 

(প্উধরের ) প্রাধাস্ পরিকীর্ত্রত 5য়। বৃহৎ খরতরগচ্ছ। তপাগচ্ছ, সরম্থতীগচ্ছ, হুবিহিতগচ্ছ, ফনবাসী গচ্ছে। 

বৃহৎ-গন্ছ প্রঠতি বিভিন্ন গচ্ছেঃ বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। যোড়শ পউধর বন্ত্রসেন ছুরির লময়ে) নেক, চক্র, [নবৃত্ত ও 

বিদ্ভাধর_-ভাহার এই চাপ্রিটা শিষোর অধিনায়কত্বে চারিটি গচ্ছ সই হয়। চত্রগুরির পদে সামস্ততত্র অভিযিজ্ঞ 

হইলে চন্দ্রগচ্ছের নাম 'বনবাদী গচ্ছে' প্রিবর্রিত হয়। সামস্তুভদ্র বনবাসে আবনষাপন করিতেন । তদগুদারে ই 

ন।ম হইয়াহিল। উদ্ভোতন যপন শুরিপদে অধিষ্ঠিত, তখন আটটা প্রধান আচাধোর উপর ভাবিপতা বিশ্ব, 

করিয়াছিলেন বলিয়া হার সপ্প্রনায় বনবাসী গচ্ছ “বৃহৎ গচ্ছ” নামে পরিচিত হয় । গটধর অজিতদেষের লমগ্ে 

খরশুর-গচ্ছের উৎপত্তি হইয়াছিল । ১২০৪ সম্ধতে এই গ:চ্ছর উৎপত্তি হয়। জগচজা ছুরির সয়য়ে, উহার, 

ছাদশবধবাণী তপস্ত।র ফপে। বৃহৎসচ্ছ-সন্প্রঠার তপাগচ্ছ নামে পার(িত হাছিল | এট্রপ এ বি সহ 
ভিন্ন ভিন্ন গচ্ছের উৎপান্তর (বধরণ অবগত হয়! হান্'। 



৫ ... ছারতবর্ষ। 
হল। জৈন-ধর্শ-গ্রহণে গৃঁহত্যাপী হওয়ায় পিত। চংদেব তাহার অনুসন্ধানের জন্য রাজ- 
রবে আবেদন করেন। রাজ! কুমারপাল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, মন্ত্রী উদয়ন 

৬২, কে এাজপকাশে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীর গৃছে জৈন-শান্ত্রাদি পাঠ করিয়া 

হেমচজ্দ্র এতদুর অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে, তাহার বাক্যাবলী শ্রবণে রাজা বিমুগ্ধ হল; 

আর. সেই সদয় হেমচন্দ্র আচার্ধ্যপদে অভিষিজ্ঞ হন। যাহা হউক, জৈন-গ্রস্থ কারগণের 
মধ্য হেমচন্্র যে এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া! আছেন, তাহাতে কোনই সংশয় 

পাই। ১২২৯ সংবতে হেমচন্ত্র নির্বাথ লাভ করেন। (১৬) দেবেন্দ্র স্থরি_৪৫শ 

পট্টধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি, অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা! করেন? খবভবর্ধন প্রমুখ-স্তবন, 
স্থদর্শনচরিহ১ ৃন্দার-বৃত্তি, ভ্রিভাম্য প্রভৃতি। (১৭) ধর্দমঘোষ 'নুরি--চব্বিণ তীরথন্করের 

তব এবং কায়স্থিতি-ভবস্থিতি প্রভৃতি গ্রস্থ রচনায় ইনি প্রসিদ্ধ। (১৮) সোমপ্রভ 
শরি--ইনি আরাধনানুত্র, জিনকল্পস্থত্র প্রভৃতি ধর্মগ্রস্থের রচঠিতা। (১৯) সোমতিলক 

সরি”) ইনি কতকগুলি স্তবের বৃত্তি রচনায় যশস্বী হন। আর আর স্থরিগণের মধ্যে 
২৯-২৬- চন্দ্রশেখর, অয়ানন্দ, জ্ঞানসাগর, কুলমণ্ডন, সোমনুন্বর, মুনিনুন্দর, রত্বশেখর, 

প্রমুখ প্ৈনাচণর্যযগণ নানা ধর্মগ্রন্থ ও টীকা প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। জিনকীর্তি, জিনকুশল, 

জিনচন্দ্র, জিনচন্দ্রগণি, দিনপতি, ছিনপুত্র, জিনসেন হরি প্রভৃতি আরও বহু জৈন- 

গরুকারগণের প্রতিষ্ঠা আছে। _ যাহ! হউক, সকল জৈন-শান্ত্ের সার-__আগম, সিদ্ধান্ত ব! 
কল্পাশান্ত্র; আবার তস্তর্গত কতকম্তাির্গিবশেষ বিশেষ গ্র্থ বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকট 

বিশেষভাবে সম্পূজিত। উপদংহারে একখানি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। 

সেখানি শ্বেতা্থর জৈনগণের আক্মাধনার সামগ্রী--'ডুগবত্যঙ্গ' | ব্রাঙ্গণগণের বেদের স্যার 

উহ! -জৈনগণের পুজনীয়।* ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্দের উচ্ছেদ-সাধনের পর 
বৌদ্ধধর্শ-গ্রস্থপমূহছকে বিদেশে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। অধুন৷ বুটিশ রাজত্বের 

সাম্যনীতির সহায়তা প্রভাবে, অপিচ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অন্থুসন্ষিংসার ফলে, 
তৎলমুদার পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। অঞ্চলের ধন হারানিধি ফিরিয়! 

পাইলে জননীর, যেমন .আননেোর অবধি থাকে না, ভারতের বিলুগুপ্রার রত্বের_ বৌদ্ধ- 

রশ-স্থদমূহের-_পুনরা বিভাবেস ভারতের এখন সেই আননদ। . টৈনশান্্-সাহিত্য 

সম্পর্কেও অনেকাংশে সেই আনন্দেরই অনুভূতি হয়। ধর্মম-বিশ্লবের পর ধর্মা-বিপ্লবের 

অভিঘাতে জৈনশান্ত্-সাহিত্য বহুকাল পর্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া! ছিল। ভারতের বহির্ভাগে 

বিনিগত না হইলেও বিতিন্ন ধন্মরবিপ্রবের মধ্যে জৈনধর্মকে যে অতি মপিনভাবে দিন-. 

যাপন করিতে হইয়াছিল, তাহা বলাই বাছল্য। কিন্তু বলিগ্লাছি তো, বুটিশ রাজত্বের 

ভিতি-গ্রতি্টার সজে সঙ্গ, পান্চ।ত্য পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানের ফলে, থনি-গর্ভন্থ মণির সার 

প্রকাশ পাইয়া, উহা আবার জ্যোতিঃ-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। 
ও গগধত/জের আন পরি গানাস্তরে অস্টব্য। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
__:$58-- 
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'[ আদি-ধর্ের অনুসন্ধানে)--জৈন-ধর্থের প্রত্ঠাকালে বিভিন্ন দার্শনিক মত.--নৈন-ধর্শশান্ত্ে তৎকাল- প্রচলিত 
চতুররধ দার্শনিক মতের উল্লেখ ;-_বিরুদ্ধ মতের নামগ্রস্ত-লাধনে স্যাাদের প্রর্তির্ঘ )-স্তাছাদ,-_তাহার 
তত্ব )--প্রেন-ধর্দের আদি-স্তর ১ ক্রিয়াবাদ ও অক্রিয়াবাদ প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনের সন্বদ্ব-তত্ব নিরাপণ। ] 

জৈনধর্দ্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়ে সনাতন হিন্দধর্শের অঙগীতৃত হইলেও প্রকৃত কোন্ 

সময়ে এ ছুই ধর্মের বীজান্কুর উগত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। কাল অনস্ত, 
মানুষের ধারণাশক্তি সীমাবন্ধ। অনন্ত কাঁলসাগরে যে অনন্ত প্রবাহ 
বহিয়াছে, কে তাহার পরিমাণ করিতে সমর্থ? সাস্ত হৃদয়ে অনন্তের ধারণা 

হয় না বলিয়াই মীম্ুষ পৃর্বাপর পর্যচায় অন্ষুঞ্জ রাখিতে পারে না। এ ক্ষেত্র 

গ্রায়ই নিকটের একটা রেখ! বা! স্তর অবলম্বন করিয়া মানুষ অতীতের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে। 

জৈনধর্মের ও বৌদ্ধধর্শের আদি অনুসন্ধান করিতে গিয়া গবেষণ! পর্ুণদন্ত হওয়ায়, প্রত্বতান্বিক 

ইতিহাসিকগণ মহাবীর স্বামী হইতে জৈনধর্্ের এবং শাক্সিংহ বুদ্ধদেব হইতে বৌদ্ধধর্মের 
উৎপত্তি নির্দেশ করিয়া! থাকেন। অথচ, এ ছুই ধর্মের বীজান্কুর অতীতের বছ দুরে শ্বতঃ-. 
মুক্জীরিত দেখিতে পাই। আর, সেই জন্তই, কোন্টা পুর্ধবর্ভী ও কোন্টা পরবত্তা, ফোন্ী 
যুল ও. কোন্টি কাণ্ড, তাহা নির্ধারণ পক্ষে সর্বদা বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। সে বিড! 

সর্বথ! নিরসন হইবার নছে। সুতরাং, স্কুলভাবে লে প্রসঙ্গ উতাপন,-রুনিয়া, 'সর্বপ্র যর 

দৃষ্টির অস্তগাজভূত অবস্থ! প্রতক্ষ করিবার জন্ত বুথ! প্রয়াস লন! পাইয়া, অধুন$ 'ম্বা! 

সাধারণের জ্ঞান-গম্য হইতে পারে, তাহারই আলোচন। কর! যাইতেছে ফলতঃ, 

জৈনধর্্দ ও বৌদ্ধধর্ম, উভয়েই অতি প্রাচীন-কালের ধর্্ঘ হইলেও উহাদের শেষ অতুদয়- 
ফাল হইতে ক্রমবিকাশ ও বিস্তৃতির বিষয় মাত্র আলোচ্য হইয়া দাড়াইয়াছে । দুর্টি-সীষায 
অস্তভূতি, ধ্যান-ধারণার বিষদীতূত উভয় ধর্মের সেই শেষ, অত্যু্দর-কালের ইতিযৃদ্ধ বদি তুমার 
সমালোচন।.করি, তাহা! হইলে একটা বিষয় বিশদ বোধগম্য -হয়। উৈম-ধর্্ম আদি, কি 
বৌদ্ধধর্ম আদি, তাহাতে সে সংশয় দূরীভূত হইয়া যায়) অপিচ, বৌদ্ধ-ধর্্ম হইতে বাহার! 

 জৈন-ধর্দের উৎপত্তির বিষয় নির্দেশ করেন, তাহাদের ভ্রম-সংশর আপনীড হয়) এবং 

পরিশেষে পেই সনাতন হিন্কু ধর্ন;কই নঙলের ফুলীভুত (লিজা বুঝ:ত পার! যাধ। 

আদি-্ধা্ঘর 
অনুসন্ধানে । 



৫৪. ভারতবর্ষ । 

লে সনাতন হিন্দুধর্পের প্রতাব বিশ্কমান থাকিলেও জৈনধর্মের ও বৌদ্ধধর্শের ক্রম- 

বিকাশ-তত্ব গভীর অনুসন্ধানের বিষয় | পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণার 

জৈনধর্ধ প্রতিষ্ঠা পরিচয় দিয়া গিগ্াছেন। কি প্রকারে, কি অবস্থার, জৈনধর্্ব 

কালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান্বিত হয়, তাহ! অনুলন্ধান করিতে হইলে তাতৎকালিক সমাজ- 

দার্শানক মত। ধর্মের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান কর! আবন্তক। জৈনশান্ত গস্থ আলোড়ন 
করিয়াই অন্সন্ধিৎসুগণ তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়াস পাইয়াছেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাৰ 

কালে ভারতবর্ষে তাহার বিরুদ্ধবাদী যে কত ধর্শ-সম্প্রদায় ছিল, বৌদ্দধন্ম শাস্ত্রে ভাহার উল্লেখ 

'আছে। গৈনধর্্ম-শাস্ত্রেও ততকাল- প্রচলিত বিরুদ্ধ দার্শনিক মতের আভাষ পাই? যে 

সকল বিরুদ্ধ দার্শনিক মত খণ্ডন করিয়। জৈনধন্ম প্রতিষ্ঠিত হয়) ুত্ক্ৃতাঙ্গে তৎসমুদায়কে 

চারি ভাগে বিভক্ত কর! হইফাছে। তাহার মধো ছুহটীকে জড়বাদ বলিয়া নির্দেশ কর! 

যাইতে পায়ে। সেই ছুই শ্রেণীর একের মত এই যে, দেহ এবং আত্ম! অভিন্ন এবং একই 

বস্ত। অপর শ্রেণীর মত এই যে, পঞ্চভূত অনন্ত এবং তাহাঁতেই সমন্ত সংগঠিত । এই ছুই 
মতের অনুবন্তী জনের বিশ্বাস,-প্রাণিহত্যার কোনও পাপ নাই। 'সামঞ্ঞফল-সৃত গ্রন্থে 

প্রকাশ, পুরণকণ্তপ এবং অঞ্জিত-কশকম্বপি যথ!ক্রমে এ দুই মতের প্রচারক ছিলেন। 

পুরণকপ্তপ পাপ-পুণা অস্বীকার করিতেন। . অজিতকেশকপ্বলি বলিতেন যে, উৎকর্ষ 

লাভ সম্বন্ধে দেশ-প্রচলিত মত ভিত্তিহীন, অর্থাৎ তিনি অদৃষ্ট বা জন্মান্তর উড়াইয়' দিতেন। 
অধিকন্ধ তিনি ঘোষণা করিতেন,__“মন্ুুষ্বের উপাদান--ভূতচতুষ্ট॥ ; যখন মৃত্যু হয়, মৃত্তিকার 

ংশ মৃত্তিকায়, জলীয় অংশ জলে, অগ্নির অংশ অগ্রিতে, বাধুর অংশ বাধুতে এবং ইন্তিয়- 

গ্রাম ব্যোমে (আকাশে) বিলীন হয়। মৃত্যুর পর, বাহুক-চতুষ্টয়ে শবাধারে রক্ষিত মৃত 

দ্নেই সৎকারার৫থ লইয়া যার) কত বিলাপ করে) পরিশেষে, সকলই ভম্ম হইয়া যায়।, 
শও্কতাজে বিভিষ্ন জড়বাদী সম্প্রদায়ের পরিচয়-প্রসঙ্গে অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।* এক 
সম্প্রদায়ের জড়বাদিগণ, আত্মাকে পঞ্চভূতের অতীত এক অঙ্গয় বস্তু বলিয়া নির্দেশ 

* দেহ-নাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সকলই শেধ হয়, এই মতের পারচযম উপলক্ষ শুত্রকৃতাঙ্গে যাহা লিখিত 

আছে, তাহার ইংরাজা অনুবাদ এইপ্প দৃষ্ট হয়,৮01১8/2105 00হা) 0705 50155 046 006 1660 00৯17 
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ক্ষপ্পেম। পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে,--উহা? এক আদি দার্শনিক মতের 

পরিণতি । যাহ! এখন বৈশেষিক মণ বলিয়া পরিচিত; এ মত তাহারই অন্তর্গত। কিন্ত 

& দাশনিক লম্শ্রদায়ের মধ্যে পাকুধ কচ্চায়ন বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রতিষ্ঠান্িত। তিনি বলেন, 

ংসারে সপ্তবিধ অনন্ত অপরিবর্তনীর স্বাধীন পদার্থ আছে। সেই স-পদ্ার্থ--চারি তত, 

সখ, দুঃখ এবং আত্মা। উহার পরস্পর কেছ কাহারও উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে 

পারে না। সুতরাং তাহাদের একের দ্বারা অন্তের ক্ষতি হওয়া অসম্ভব অনন্ত সুখ- 

ছুঃখের অস্তিত্ব শ্বীকার করিতে হইলে, আত্মার উপর তাহাদের প্রভাব অস্বীকার করা 

সম্ভব বলিয়! মনে হয় না। কিন্তু এ পক্ষে বৌদ্ধষগগ আদি-মতের রূপাস্তর ঘটাইক়াছেন 
বলিম্মা মনে হয়। পাকুধ কচ্চা্নন যে মভ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেনঃ একটু বিবেচন! 

করিয়া দেখিলে বুঝ! যার, তাহা জৈন-শান্ত্রোক্ত অক্রিগাবাদ সংজ্ঞার অন্তভূক্ত। “এ 
মতের সহিত প্ররূত বৈশেষিক মতের প্রঙেদ আছে; বৈশেষিক মত এই হিসাবে ক্রিয়া- 

বাদের অন্তর্গত। ক্রিয়াবাদ এবং জক্রিয়াবাদ সংজ্ঞাদ্ধয় বৌদ্ধশান্ত্রে ও জৈনশান্ত্রে সর্ব! 

ব্যবহৃত হইতে দেখি। ক্রিয়াবাদ বাঁলতে এই মত ব্যক্ত করে যে, আত্মাই কম্মশীল 

অথবা কর্ম দ্বারাই মাত্মা বিচালিত। জৈনধর্দম এই ক্রিয়াবাদ সংজ্ঞার অন্ততূতি। ব্রঙ্গণ্য- 

দর্শন, বৈশেষিক এবং হ্টায়, এই ক্রিরাবাদই ব্যক্ত করে। সংসারে আরও বন ধর্ম 

সম্প্রদায় ক্রিয়াবাদ মতের অন্ুবস্তী।  বৌদ্ধগণের এবং জৈনগণের শাস্্গ্রন্থে যদিও 

বৈশেধষিক দর্শনের ও স্তায় দরশনের সংজ্ঞার্দি যথাযথ উল্লিখিত হয় নাই; কিন্ত ক্রিয়াবাদের 

ভিত্তি উভয়ত্রই পুর্বোক্ত হিন্দু-দর্শনদ্বয়ের উপাদানের উপর গ্রতিষ্ঠিত। অক্রিয়াবাদ 
মত, বল! বাহুলা, ক্রিয়াবাদ মতের বিপগীত। এ মতের শিক্ষা এই যে, হয়--আত্মার 

অস্তিত্ব নাই, নয়-__আত্ম! কর্মশীল নয়, অথবা আত্মা কন্ম দ্বারা অভিহত হয় না। এই 
উপবিভাগের মধ্যে জড়বাদ-সম্প্র্ধায়ের বিভিন্ন শাখার সমাবেশ দৃষ্ই হয্স। পাশ্চাত্য 

পণ্ডিতগণ নিদ্ধীরণ করেন (আমাদের মত স্বতন্ত্র) * বেদান্ত, সাঙ্খাঃ যোগ-এই তিন 

হিন্দুদশন ও বৌদ্ধদর্শন সমূহ এই পর্যযায়ের অন্তনিবিষ্ট। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অন্তসূতি ক্ষণিকবাদ 
ও শুন্যবাদ মতাবলঘ্বীদিগের উল্লেখ সুত্রকৃতাঙগে দৃষ্ট হয়। জৈন সিদ্ধান্ত-শান্ত্রে প্রায়ই বেদাস্ত- 

মতের উল্লেখ দেখিতে পাই। ্ত্রককৃতাঙ্গে বেদাস্তবাদিগণকে তৃতীয় শ্রেণীর বিরুদ্ধ ধর্্দা- 
বলম্বী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গর গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্রুতথণ্ডে প্রথম €% ষ্ঠ অধায়নে 
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ক ভাঁরতব্ধ। 

বেদান্ত মত বাখ্যাত আছে। তধে, 'জৈনগণের মধ্যে কোনও বৈদাস্তিক প্রাছ্ভূতি হইয়া- 
ছিলেন বলিয়! প্রসিদ্ধি নাই। বেদান্ত ব্রাহ্গণগণেরই আলোচ্য বিষয় ছিল। জুতা 
বেদাস্তবানীরা পৈনধর্শের বিরুদ্ধ পক্ষ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। জৈনধর্দের বিক্দ্ধ- 

বাদী চতুর্থ শ্রেণীর ধর্দা-সম্প্রদায় দৈববাদ ( 751511575) ভিত্তির উপর প্রতিঠঠিত। হুত্রক্কতাঙ্ষে 
প্রথম শ্রুতথণ্ডে প্রথম অধ্যয়নের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্প্রদায়ের পরিচয় আছে। সামএঞ৫ 

“ফল-সতে এই লম্প্রদায়ের মত-পরম্পরা মক্ষলি গোসাল কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে । গোসালের 

উক্তিতে এই মতের আতাষ পাওয়া যান়। গোসাল কহিয়াছেন যে, £প্রাণিগণের উৎপত্তির 
বা সুখ-দুঃখের কোনই কারণ নাঁই। সকলই ন্বভাব হইতে উৎপন্ন। ম্ুখ-ছুঃখ জীবন- 
মরণ সকলই ম্বভাব-নির্দিই্ই নিয়মানুসারে সাধিত হইতেছে।১* হুত্রক্কতাঙ্গের প্রথম 
অধ্যয়নে দৈববাদী সম্প্রদায়ের মত সঙ্েপে বিবৃত আছে। সে মত,--নিঞ্তি দ্বার! 

সকলই উৎপর (নিয্নতি ভাবন আগর )।1 যদিও এ মত বিবৃতি গ্রসঙ্গে গোসালের নাম 
উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু কথিত মত যে উহাতে বাক্ত হইয়াছে, তাছা ন্বতঃই 

মনে হয়। জৈনগণ চতুর্ব্বিধ দার্শনিক মতের উল্লেখ করেন ;--(১) ক্রিয়াবাদ, (২) 

অক্রিয়াবাদ, (৩) অজ্ঞানবাদ, (৪8) বৈনায়িকবাদ। ক্রিয়্াবাদিগণ ম্সত্বার আস্তিত্বে 

বিশ্বাদবান ; অক্রিয়াবাদিগণ প্রোস্ত মতের বিপরীত মত পোষণ করেন) বৈনার়িকগণ, 

ভক্তির দ্বার মুক্তিফল প্রাপ্তির কামন। করিয়া থাকেন) অজ্ঞানবাদিগণ মুক্তির জন্ত 

জ্ঞানের আবশ্তকতা স্বীকার করেন ন!। পাশ্চাত্য-দর্শনে যে ফ্যাগনষ্টিকৃ (8.8705105) 

শাসক্্রদায়ের উল্লেখ দেখি, অন্মন্দেশের অজ্ঞানবাদ তাহারই নামান্তর বা রুপান্তর । সয় 

বেলত্বিপুত্ত যে মত প্রকাশ করেন, সামঞ্ঞফল-সুত্তে তাহার একটু পরিচয় দুষ্ট হয়। 

অন্ঞানবাদ সেই ৃত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সপ্তয় বলেন,-_যদি তুমি আমায় ভবিষ্য বিষয়ে 
প্রশ্ন কর, আমি কি উত্তর দিব? ভবিষ্য অবস্থা বিষয়ে যদি আমার অভিজ্ঞতা লাভ 
হয়, তাহা! হইলে আমি সে জবস্থা বুঝাইতে পারি। বদি কেছ আমায় জিজ্ঞাস! 

কর,--'ভবিধ্ৎ কি এই প্রকার তাহ! হইলে আমি উত্তর, দিব)--'তাহার সহিত 

আমার কোনই সংশ্রব নাই!' তথাপি যদি কেহ জিজ্ঞাসা কর--'মে কি এই প্রকার? 
আমি তখনও সেই একই উত্তর প্রদান করিব। তার পর যদি জিজ্ঞাসা কর--সে 
কি ইহা! হইতে পৃথক?” তাহাতেও আমার একই উত্তর। যদ্দি জিজ্ঞাসা কর,_ 

“উহ! আছে কি না। তাহাতেও সেই উত্তর । তখাপি যদি জিজ্ঞাসা কর_“তবে কি 
ভবিদ্যৎ নাই? তখনও আমি সেই একই উত্তর দিব-“তাঁহার সহিত আমার কোনও সন্বন্ 

শ্বটে নাই বৌদ্ধশান্ত্রে দেখি,--মৃত্যুর পর তথাগত বিস্তমান আছেন কিনা”--এবন্িধ 
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জৈনধর্দ্দের আদি-স্তর । ৫৭ 

প্রশ্ন উতথাপত হইয়াছিল । কিন্তু তিনি আছেন কিনা, তাহার প্রক্কৃত উত্তর মিলে নাই। 
অজ্ঞানবাদের “ইহাই ভিত্তি। যাহা আনৃষ্ট, যাহ! অলৌকিক, অজ্ঞানবাদীর। তৎসঘ্ন্ধে 

অজ্ঞতাভাবমূলক উত্তর প্রদান ফরেন। জৈনশাস্ত্রে গ্রকাশ,_-এই প্রকার বিভিন্ন দার্শনিক 

মতের মধ্যে জৈনধর্দ বিকাশপ্রাঞ্ত হইয়াছিল। 
মহাবীর এবং বুদ্ধদেব যে সময়ে আপন আপন ধর্ গ্রচার করেন; তখন যে সকল 

দার্শনিক মত ভারতরর্ষে প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মগ্রস্থে তাহার অল্পমাত্র পরিচয় প্রাপ্ত 

হইলেও তর্দারা মুল্যবান এঁতিহাদিক তথা নির্ণীত হইতে পারে 
বা তাহাতে বুঝিতে পারি, কিরূপ ভিত্তির উপর কিরূপ উপাদান সাহায্ 

ধর্মপ্রবর্তক মহ্বাত্মগণ বিরাট ধর্ম-সৌধ নিম্দাণ করিয়া গিয়াছেন। 

বিরুদ্ধবাদী বিভিন্ন ধর্দমমতের সহিত জৈনমতের বা বৌদ্ধমতের সাদৃশ্য অনুধাবন করিলে 
বেশ বুঝিতে পারা যাঞ্ন যে, মহাবীর এবং বুদ্ধদেব উভয়েই আপনাপন ধর্মমত সংগঠনে, 

গ্রত্যক্ষভাবেই হউক বা পর্পোক্ষহাবেই হউক, বিরুদ্ধমতাবলম্বী দাশনিক সম্প্রদায়ের 

নিকট হইতে কিছু-না-কিছু সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রতিপক্ষদলের সহিত 

বিচার-বিতর্কে তাহাদের ধর্মমত কতকট| পরিস্ফুট হইয়াছিল বলিয়! মনে করা যাইতে 
প্ারে। কেহ কেহ তাই মনেষ্করেন, অঞ্জয়-গ্রবর্তিত অজ্ঞানবাদের প্রতিবাদে মহাবীর 

কর্তৃক স্য:দ্বাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । * যেহেতু, অজ্ঞানবাদ ঘোষণা করে যে, আমাদের 

বছদর্শিতার ঝহভুতি কোনও বিছ্যিমানতা বাঁ তখিগ্যমানতা অথবা বিস্কামানতা ও অবিস্তমানত! 

উভয়ই আমর! । কখনও অঙ্গীকার বা অস্বীকার করিতে পারি না। অথচ, উহ্বারই 

বিপরীত ফল প্রদর্শন-ছলে স্তাদ্ধাদ ঘোষণ। করেন যে, একদিক দিয়া দেখিলে তুমি 
পদার্থের অস্তি্ব অঙ্গীকার করিত পার (স্তাদ্ অস্তি); আবার অপরদিক হইতে 

দেখিলে অস্বীকার করিতে পাঁর (ভ্তাদ্ নাস্তি); অপিচ, সময়ান্তরে আবার ' বিদ্তমানতা 

ও অবিদ্বমানতা উভয়ই অর্গীকৃত হইতে পারে। একই সময়ে, একই দৃুপথে, যদি 

তু'ম বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা উভয়ই যুগপৎ অঙ্গীকার করিতে প্রবুদ্ধ হুও, তাহ! 

হইলে তোমাকে অবস্থাই শ্বীকার করিতে হইবে যে, সে অবস্থা ব্যক্ত করা যায় না 

(স্তাদ্ অবস্তধ্য)। এইরূপ অবস্থ। বিশেষে, কি বিগ্তমানতা কি অনিগ্ভমানতা, কি উভয় 

অবস্থা, সকলই অবস্তুব্য বলিয়া বিবেচিত হয়) তখন, *ন্তাদ্ অস্তি অবস্তব্য, *স্তাদ নাস্তি 

অবস্তব্যঃ “ম্তাদ্ অস্তিনান্তি অবক্তবা”দ। এই স্তাদাদ জৈনগণের «সগুভলীনগ্, বলিয়! 

. প্রসিক্ধা এই শ্বতঃসিত্ধ সত্য উচ্চারণ করিতে না পারিলে কোনও দার্শনিক, বিষম 

বিরুদ্ধবাদীদিগকে কদাচ নিরুত্তর করিতে সমর্থ হইতেন না। অজ্ঞানবাদীদিগের সেই 

সুগম বিতর্কে অনেককে বিভ্রান্ত করিয়াছিল; নেক সহযোগী সম্প্রদায় বিপথগামী 
হইয়াছিলেন। পরিশেষে স্তাদ্বা্দের প্রচারে অজ্ঞানবাদের বাহ হইতে অনেকে উদ্ধারের 
পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ফলতঃ, যে অস্ত্র দ্বার! অজ্ঞানবাদিগণ আপনাদের আততামীকে 
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৫৮ ভাঁরতবর্ষ। 

আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেনঃ সেই অস্ত্রই পরিশেষে তাহাদের আপনাদের বিরদ্ধে 

প্রযুক্ত হইয়াছিল। 'সপ্তভঙ্গীনয়” সত্যে পরাভূত হইয়া অজ্ঞানবাদদের অন্ুবর্তী কত জন ষে 
মছাবীর স্বামীর শিশ্ুত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, কে তাহার ইয়ন্ত। করিতে সমর্থ হইবে? * 

অজ্ঞানবাদ স্তাদ্বাদের অস্তভূতি হওয়ায় মহাবীর স্বামীর প্রবর্তিত -ধর্দমতের -মধ্যে 

সঞ্জম-প্রচারিত ধর্মমতের ছায়াপাত ঘটিয়াছিল বলিয়! অনুভব হইতে পারে। এইরূপ 
_ দৈববাদের প্রভাবও মহাবীর স্বামীর ধর্দ-মতের উপর নিপতিত হইয়া- 

হ্যাঙ্াদ।  ছিলঃ সপ্রমাণ হয়। মক্ষলির পুত্র গোসাল ছম্ম বসর ফাল মহাবীর 

স্বামীর শিষ্ুরূপে সন্ন্যাস-ক্রিয়। শিক্ষা) করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি 

গুরুর দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। স্বয়ং এক ধর্-সম্প্রদায় সংগঠন করেন। সেই সম্প্রদায় 
'অজীবক” নামে পরিচিত হয়। গোষাল অজীবিক সম্প্রদায়ের নেতৃরূপে আপনাকে “জন 

বলিয়া ঘোষণা! করেন। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে এই গোসালকে কিন্তু নন্ববচ্ছের ও কিস! 

সংকিচ্ছার উত্তরাধিকারী এবং বহুদিনের প্রবর্তিত “অচেলক পরিব্বাজক* সঙ্স্যাসি-সম্প্রদায়ের 
অন্ততুক্তি বলিয়া ঘোঁধণ। করা হুইয়াছে। বৌদ্ধগ্রস্থে পূর্বোক্ত মত ব্যক্ত থাকিলেওঃ 
মহাবীর ও গোসাল যে কিছুকাল একত্রে কঠোর সন্গ্যাস-ধর্ম অভ্যাস করিয়াছিলেন-__ 

জৈন-শাস্ত্রের এবন্িধ উক্তিতে সন্দেহ করিবার কোনই প্ষারণ নাই। তবে, এ সঙ্বন্ধে 
জৈনগণের যে ধারণ, পাশ্চাত্য-পগ্ডিতের সিদ্ধান্ত তাহ! হইতে স্বতন্ত্র। তাহাদের সিদ্ধান্ত 

এই যে, মহাবীর এবং গেসাঁল যে একত্র মিলিত হুইয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ অন্যরূপ 

ছিল। তাহাদের ছুই জনের দুইটা সম্প্রদায়কে একস্ত্রে গ্রথিত করাই সে মিলনের লক্ষ 
বলিয়া অহুমিত হয়। এ ছুই ধর্প-প্রচারকের ধর্্মমতের 'মধ্যে বছ সাদৃশ্ত বিগ্তমান ছিল 
ঝলিয়! উহার বহুকাল একত্র অবস্থান করিয়াছিলেন। “সবের সত্তা সব্বে পাণা সবে 
ভূত সব্বে জীব--শ্রই উক্তি গোঁপ!লের এবং জৈনগণের মধ্যে অভিন্নভাবে প্রচারিত । এ 

উক্তির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে টাকাকারগণ প্রাণি-পর্ধ্যায়কে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন) 

* বুদ্ধাদেবের শির্ববাপ সন্বন্ধে যে মত পালিগ্রস্থে (লিখিত আছে, তন্মধো অজ্ঞানবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 

নির্ধবাণের পর “তখাগত' বিদ্যামীন আছেন, কি বিদ্যমীন নাই--এই প্রশ্গে বুদ্ধদেব যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা 

অভ্ঞানবাদের অনুস্থতি বলিয়। অনেকে মনে করেন। রাজ। প্রসেনজিৎ (প্রসেনদি ) এবং ভিকষুণী ক্ষেম। 

€ থেমা) প্রশ্বেত্তর-ছলে তথাগতের বিদ্যমানত। অবিগ্যমানত| বিষয়ে যে ভাব ব্যক্ত করেন, তাহাতে অজ্ঞানবাদের 

আসাণ পাওয়। যায়। সামঞএং ফল-হও সঞ্জয় যে পদ্ধতিতে প্রঙ্নো স্তরের অবতারণ। করিয়াছিলেন, সন্মুস্তনিকায়ে, 

ক্ষেমা-প্রসেনজিৎ-প্রপ্নোত্তরে তাহারই অনুদরণ দেখি) মহাবগগে (প্রথম, ২৩1২৪) যে একটা ঘটনার উল্লেখ 

আছে, তন্দারাও বুদ্ধদেবের সমসাময়িক অজ্ঞানবাদীদিগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সারিপুত্ত ও মোগ্গলায়ন নামক 
ঘৃদ্ধদৈবের ছুই জন প্রসিদ্ধ শিবা, যোঁ্-ধর্ গ্রহণের পুর্ষ্, অজ্ঞানবাদী সপ্রয়ের অনুগত ছিলেন। পূর্ববগরু সঞ্জয়কে 
পরিতাখ,করিয়। তাহারা যখন বোদ্ধধন্ গ্রহণ করেন, তখন তাহাদের সঙ্গে সঞ্জয়ের প্রায় ২৫০ জন শিবা নবধর্ম্ গ্রহণ 

করিয়াছিলেন ৷ বোধিমুলে অধু।নের প্রথম অবস্থায়, নুতন ধর্দ-সম্প্রদায় সংগঠনের প্রারভ্ে এই ব্যাপার সংঘটিত 

হয:। এ সকল লোককে বৌঁদব-ধর্দে দীক্ষিত করিবার সময় বৃদ্ধাদেৰ ফেশ-প্রচলিভ মতের অনাদর করেন নাই 
বলিয়াই মনে হয়। ওল্ডেনবার্গ এবং সালাত এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন! হা খোর অজ্ঞানবাদের 

প্রভাব কীর্তন করিয়াছেন ও 



জৈন-ধর্শের আদি স্তর । ৫৯ 

মেই ভাগ লমৃহের নাম__একেন্দির, ত্ীন্্িয় ইত্যাদি। কিবা সৈনগ্রন্থে। কিবা গোসালের 

উক্তিতে উভয়ত্রই প্রাণি-পর্ধযায়ের রূপ বিভাগ পরিদৃ্ই হয়। গোসাল মানব-জাঁতিকে 

ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। জৈনগণের *লেস্তা' বিভাগ তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপ সাদৃশ্থ- 

সম্পর্ন। * €কহ কেহ মনে করেন, অলীবক-সম্প্রদায়ের ভাব জৈনগণ গ্রহণ করিয়া এ 

' ক্ষেত্রে আবশ্কান্থরূপ পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। গোসালের সম্প্রদায়ে যে সকল কঠোর 
বিধিবিধান প্রবর্তিত ছিল, মহাবীর তাহ! গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও কাহারও কাহারও 

সিদ্ধান্ত জ্যাকোবি এ নম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 

 উত্তরাধ্যয়ন (৩৩-১৩) গ্রন্থে পার্শ্বদেবের বিধি-বিধান ষ্ট হয় যে, তিনি নিগ্র্ছগণকে 

অস্তর্বাহ উভক্নবিধ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু বদ্ধমানের বিধি 
বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত; উহাতে একেবারে বস্ত্র পরিধান নিধিদ্ধ। উলঙ্গ সম্যাসীদিগের 

উল্লেখে জৈন-স্ত্রে সর্বদা একটা শব দৃষ্ট হয়। লেই শব্দ “অচেলক+ অর্থাৎ বিবন্ত্র। 
বৌদ্ধ-গ্রন্থে অচেলকগণের এবং নিগ্রন্থগণের পার্থক্যের বিষয় উল্লেখ আছে। ধধম্মপদের' 

টাকায় বুদ্ধঘোষ লিখিয়া গিয়াছেন,-এক সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ অচেলকগণ অপেক্ষ! 

নিগস্থগণের প্রাধান্ত কীর্তন করেন। র্সচেলক'গণ সম্পূর্ণরূপ উলঙ্গ ( ববসে! অপতিচ্ছন্না ) ) 

কিন্ত শীগত। রক্ষার জন্য নিগস্থগণ পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। অবগত হওয়া যায়, 

জিনকল্লিক নামে উলঙ্গ জৈন-সন্গ্যানীর অন্তিত্ব পূর্বে ছিল। তাহার! জিনগণের আদর্শ 
অনুদরণ কণ্রিতেন বলিয়া! এ সংজ্ঞ। লাভ করেন। শ্বেতান্বরগণ বলেন,--জিনকল্লগণের 
স্থান পরবর্তী কালে স্থবিরকল্পগণ অধিকার করিয়াছেন। তাহার! বন্ত্রব্যবহারের অনুক্ঞা 
প্রচার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বৌদ্ধগণের বর্ণনাক্রমে মক্ষলি গোসালের অনুবর্তিগণই 

অচেলক আধ্যায় আখ্যাত হইফ্নাছিলেন এবং তাহার! পূর্ববর্তী গুরুগণের আচার-অহুষ্ঠান 

পালন করিয়া চলিতেন। নিগন্থপুজর সচ্চক “কায়ভাবন1” অর্থে শারীরিক পবিভ্রতা নির্দেশ 

ফরিয়া অচেলকগণের ত্আচার বিষয়ে লক্ষ্য করিয়াছেন। সচ্চকের বিবরণ হইতে টৈন- 

গণের ও অচেলকগণের সাপৃশ্ত উপলব্ধি হয়। জৈন সন্গাসিগণের স্তায়ই অচেলকগণ নিমন্ত্রণ- 

গ্রহণে পরাজ্মুখ 'ছিলেন। 'অভিহত বা উদ্দিসসকত, শব্দ তাঁহাদের পরিবর্জনীয় খান্ঠ 
দন্বন্ধে ব্যবহৃত দেখি। রী শব্দদ্বয়ের অগুরূপ ধ্যাত এবং “উদ্দেশিক' শবদ্য় 

জৈনশীস্ত্রে ্বীবহৃত হয়। প্র ছুই শব্দের অর্থ,_বিধয়ী বাক্কির প্রস্তত থান গ্র্থণে ব! দুর 
« টীকাকারগণ 'লেম্তা' শের অর্থ 'অধাবলায়-বিশেষ? নির্দেশ করিয়াছেন। বিভিগ্ন করের বারা জানার 

উপর বে প্রতাব বিস্তৃত হয়, তাহাই লেগ্তা নামে জৈন-শাস্ত্রে অভিহিত। জেগ্তা আত্মার তা ানুবর্তা নহে 7 পরস্ত 
আত্মণর সহিত সন্বদ্বযুক্ত কণ্ে প্রতিবিশ্বরূপে অবস্থিত । অবচুরি গ্রস্থের ছুই পডক্তি কবিতায় লেম্তার স্বরূপ এইরাপ 

বিবৃত হয় ;--'কৃষ্চাদিদ্রবাসাচিব্যাৎ পরিপামে। ষ আত্মন:। স্পতিকান্যেব তত্রায়াম্ লেগ্তাশব্ব; প্রবর্ীতে ॥ 

অর্থাৎ--স্কাটকে পর্ভিত কৃষ্ণ বস্তর প্রতিকিত্ব েমন তাহ!র বর্ণ-পরিবর্তন সাধিত করে, লেশা। শবে কন দ্বার! 

আত্মার সেই পরিবর্তনের অবস্থা বুঝাইয়া থাকে । লেশ্য। অথব| যাহ লেশ্যার উৎপাদক, তাহ! আত্মার সহচররূপে 

অবস্থিত হুক্ষ্-বস্ত-বিশেষ। শব্দতাত্বিকগণ ক্লেশ হইতে লেশ। এবং তাহ! হইতে জেশ্া! শব্দের উৎপত্তি নির্ধারণ 

করেন। এক হিসাবে এ অর্থ যৃক্রিযুক্ত ; কেন-ন!, লেশ্যা, আত্মার ক্েশদায়ক পদার্থ। উহা মিশ্র শব্দ) বর 
অর্থেও (শুএকৃতাঙ্গে ) উহার ব্যবহার দেখা বায়। 



%, ভারতবর্ষ । 

হইতে ফোনও থাস্থব্রব্য আহরণে জৈন ভিন্ষুগণ বিরত থাকিবেন ) কোনরূপ মাংস আহার 

যা,মস্কপানে তাহাদের -অধিকাঁর থাকিবে না।? ভিক্ষা গ্রহণ এবং আহার সম্বন্ধে জৈনগণের 
ও অচেলকগণের পদ্ধতি প্রায়ই অভিন্ন। কর্পহ্থত্রে যতিগণের গ্রতিপাল্য বিধি 'যাহ! 

লিখিত আছে, অচেলকগণের প্রতিপালা বিধিবিধানের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সারৃশ্য, দৃষ্ট হয়। 

সচ্চক স্বপ্ংং নিগস্থের পুত্র ছিলেন; অথচ, তিনি দৈহিক পবিজ্ঞতাঁর দৃষ্টান্ত: অচেলকগণের * 
গ্রসঙ্গই উত্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এবদ্িধ বিবিধ সাদৃশ্ঠ*তত্ব আলোচনায় উপলব্ধি. 

হয় যে, অ:চলপক বা অন্বীবক সম্প্রদায় হইতে মহাবীর স্বামী আপন সম্প্রদায়-গঠনের বছ 

উপাদান প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। জৈনগণের বিবরণ হইতেই বুঝিতে পারি, গোসালের 

লংসর্গে আসিয়া মহাবীরের দল পরিপুষ্ট হইয়াছিল) কিন্ত গোসাল আপনীর প্রাধান্ত 

হারাইয়াছিলেন। গোসালের শোচনীয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া 

যায়। আচেলক অথবা অজীবক সপ্রদার ভিন্ন তাংকালিক অপরাপর স্যাসিসম্প্রদায়ের 

প্রভাবগড জৈনসন্প্রদায়ে নিপতিত হইয়াছিল, মনে হয়; কেন-না, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

সম্্যালিদল এ সময়ে জৈনসম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি হইয়াছল। 

-যে প্রভাবে যে ভাবে পৈনধর্ম স্থষ্ট-পরিপুষ্ট হউক না কেন, এ ধর্মের আদি ভ্তর যে 
মহাবীরের অথবা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পুর্বে 'সঞ্জাত হইয়াছল, ভৎসথন্ধ কি নিদর্শন 

প্র।প্ত হই, একটু অনুসন্ধান করিলেই দে'খতে পাই। পাশ্চাত্য পঙতগণের 

সিদ্ধান্ত এই যে,--'সমাজের আদি অবস্থায়, অসভ্য সমাজে মনকে 

জীববাদে বিশ্বামঝান দেখি। তখন তাহারা বিশ্বাস করে যে, গ্রতোক' 
পদার্থেই আত্মা আছে। কেবল উদ্ভিদের মধোই যে আত্মা বা প্রাণ বিদ্মান, তাহ! নহে) 

পরস্ত মৃত্তিকায়, জলে, অনলে এবং বাধু মধ্যেও আত্মা ক্রিয়াশীল। আধুনিক জাতুযুৎপত্তি- 

বিজ্ঞান জীববাদকে অসভাজাতির দ্শশ বলিয়া ঘোষণা করেন; সেই ভীববাদ, সভ্যতা- 

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গ ক্রমশঃ অবতারবাদে পরিণভ হয়। জৈ*-ধন্মমত অনেকাংশে 

আদম জীববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের যে সমাজে জীববাদের প্রাধান্য ছিল, 

জৈনধর্প সেই সমাজে প্রথম উতপগ্ন হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে |" সে 

খ্মবশ্য অতি দুর অতীতের কথা; তখন উচ্চতর ধণ্মাবশ্বা এবং উচ্চতর-ছাবাপন্ন ধর্মসম্প্রদা য় 

'ভারতবাসীদিগের মধ্যে প্রতি্ঠিত ছিল না। যে সকল যুক্তি ছার! জৈনধর্ীষি মহাবীর 
গ্বানীর এবং বুদ্ধদেবের পুর্বববঞ্তী ধর্ম বলিয়া পাশ্চাত্য পশ্তিশগণ ঘেষণ। করেন, তৎপক্ষে ইহাই 
একটা প্রধান যুক্তি। তবে, ছুঃখের বিষয়, এই যুক্ত গ্রয়োগপক্ষে পাশ্চাতা পাণ্ততগণ 
একটা বড়ই গুরুতর শ্রমে পতিত হইয়াছেন। অঞ্ত দেশে অসভ্য জাতির মধ্যে ভীবহাদ 
(এজ) সংজ্ঞায় যে ধর্মমত গ্রচলত, ভারতবর্ষের সমাজে উহা] (সে ভাবে প্রচ্িত 

ছিল না। সর্কব্রক্ষম্ন জগৎ-ভারতীয় সমাজ যখন এই ভাবে ত্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব 

করিত, খল ভারত শুর পূর্ণ সভ্যতার দিন। অন্য দেশ দিন দিন সভ্য সমুন্নত হইয়| জ্ঞান, 

আর্গেন যে 'সাপালে আরোহণ করিবার জন্য আগ্রহানত হইয়াছে, ভগজপে অঙ্গের বিস্তমানত। 

জেই উন্নত অনা পুর্ণ জানের অগ্ুভূতি। অজ সম[লের ক্রমবিকাশের ধারা. অইসরগ 

জৈন-ধর্দে। 

আদি-গর। 



জৈন ধর্সের আদি-স্তর। [৬১ 
করিয়া, ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের অভ্াদয় পরিকল্পনা করিতে যাঁইলে বিষম বিশ্রম-আবর্তে: 
নিপতিত হইতে হয়। ফলতঃ, আধুনিক 'র্যানিমিজ্ম' বা জীববাদের প্রসঙ্গ উখাপন না 

করিয় সংজ্ঞান্তরে সেই অবস্থার তুণনা করিলেই সমীচীন হয়। ষে প্রাচীন দার্শনিক: 
সত্য হইতে *লবের সত্ত। সব্রে পাণ। সবেব ভূত সব্বে জীব? প্রভৃতি বাণী বিঘোধিত: 
ইইয়ার্$ছ, তাহ! সনাতন ব্রুঙ্গণ্য ধর্শের গ্রাণভূত। প্রমাণ হয় বটে, সনাতনের অহথসরণ ৮ 
কিন্ত প্রমাণ হয় না কখনই--অসভ্য বর্ধর জাতির অনুকরণ। জৈন-ধর্দের প্রাচীনত্বের 
আর এক নিদর্শন, উল্লেখ হয়ঃ বেদান্ত ও সাঙ্য এই ছুই প্রাচীনতম ব্রা্মণ্য-দশনের 
বিষয়-বিশেষের সহিত উহার সাদৃশ্ত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই. ষে, প্রাচীনকালে 

মনোবিজ্ঞান ভাদৃশ বিকাশ-প্রাপ্ত হয় নাই এপদদার্থ-বর্গ হইতে তখন গুগ-বর্গ মাত 

বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু উহ! তখনও পরিফাররূপে অনুভূর্তি-গম্য হয় নাই? 

অধুন! যাহ! গুণবর্গ বলিয়! আমর! ধারণ! করিতে সমর্থ, *তখন তৎসমুদায় ল্রীন্তভাখে 

পদ্দার্থ-বর্খের অন্তভুক্তি হইয়াছিল। এইরপে দেখিতে পাই, বেদাস্তে যিনি পরম অঙ্গ; 

সত্ব! জ্ঞান ও আনন্দ তাহাতে তদীয় প্রকৃতির গুণ-মধ্যে গণ্য নহে) পরন্ত বর্গ স্বয়ং 

সত্রূপ এবং আনন্দস্বরূপ। সাজ্যেও সেই ভাব; তদস্তর্গত পুরুষ ব1. আত্মা, জ্ঞান বাঁ 

জ্যোতিঃ রূপে পরিকীর্তিত। যদিও তাহাকে ভিগুণপম্পন্ধ দেখি; যদিও তিনি সংশ্বরূপ 
শক্তিত্বরূপ এবং মাগ্াম্বরূপ অর্থ।ৎ যদিও তাহাতে জ্যোতিঃ বর্ণ বিভ্রম তিনেরই- সমাবেশ দেখি? 
তথাপি এ জিগুণ গুণ-বর্গ মধ্যে গণ্য নহে) উহ্থা "আদি পদাথ+ বলিয়! পরিগণিত।: প্রাচীন 
জৈন শাস্ত্রে দাশ।নক চিন্তার গতি এ ভাবে সংগ্তস্ত দেখি। তীহার। প্রধানতঃ দ্রব/ 

অর্থাৎ পদ্দাথ-বিষয়ে এবং তাহাদের বিকাশ ব! পরিবর্তনের পর্য্যপি-বিষয়ে মন্তিফ আলোড়ন 

কারা গিয়াছেন |! গুপভ্রব্য বিষয়ে আলোচনা জৈনসুতে কচিৎ দৃষ্ট হয়। যাহাও দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহা! আধুনক বলিষ্জা- গ্রুতিপন্ন হয়। পরবর্তিকালে স্যায়-বৈশেধষিক প্রভৃতি 

দর্শনের পাঁণভাষা ও বাধথ্যা-বিশ্লেষণ 'যেরূপভাবে হিন্দুগণের বিজ্ঞান-রাজ্য আধকার 

করিয়াছে, এ ক্ষেত্রেও তাহারই প্রতিচ্ছায়্া সাক্ষ্য করি। জৈন-দর্শনের "পর্যায় শব্ষে 
বিকাশ ব৷ পরিবর্তন বুঝায় বটে; কিন্তু তাহা হইতে শ্বাধীনভব গুপ-বর্গের কোনই গ্রতিষ্ঠ 

নাই পর্যায় শবে দ্রব্যের একটি অবস্থামুজজকে বুঝায় 3৮ সকল মুহুর্তে “দ্রব্য সেই | 

পর্য্যায়ের অস্তভুক্তি। গুণ? বলিয়! জৈনগণ কোনও পদার্থ শ্বকার করেন না। খাছ? 
গুণবংগর অন্তর্গত, জৈনগণ তাহাকে দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ক্ষমতা ও. 

অক্ষমতা, ধর্ম ও অধর গ্রভৃতির সহিত আত্মার সম্বন্ধ ঘটে; কিন্তু তৎসমুদার গুপ না 

হইয়া দ্রব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে । যদি গুণ এবং পদার্থের সংজ্ঞা যথাবথ নির্ধারিত. হইত) 
তাহা হইলে এরূপ সমন্তা উপস্থিত হইবার আশঙ্ক। ছিল না। যাঁছা হুউকু, এ বিষয়ে 

নানা বিতুর্ক-বিতণ্ডা দেখিতে পাই। কেহ বিশ্বাস করেন, জৈনদর্শনে বৈশেধিক দর্শনেক্ক 
অনুমরণ আছে; ফেহ মনে করেন, একদিকে সাম্ঘা-ও"ব্দোস্ত মত এবং অন্তদিকে 

বৈশেধিক. ঝত, এই উভয়ের মধ্যবর্তিূপে জৈনদর্শন প্রবর্তিত হইয়াছিল। *. কিন্তু 
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জ্যাকি এ ছুই মতের কোনও মতেরই সমর্থন করেন না। তিনি বলেন,_-এ সঙ্বগ্চে 
ফরেকটা প্রশ্ন উঠিতে পারে) (১৯) জৈনমত ও বৈশেষিক মত উভয়েই ' ক্রিয়াবাদের 

অন্ততৃতি, জর্থৎ আত্মা যে কর্ম ও কামন! প্রভৃতির দ্বার! অভিভূত পহ্ন। উভয় মতেই 
চাহ! অঙ্গীকৃত। (২) উভয় মতই সদসৎ-কাঁধ্য ও নীতি মানত করেন, 'অর্থৎ মুল কারণ 

হইতে কার্যের ফল যে ন্বতন্্র তাহা, উত্তর স্বীক্কত, হয়। কিন্তু বেদাস্ত ও সাংখ 
লকলই অভিন্ন (সৎ) বলিক্! ঘোষণা! করে। (৩) জৈন মত এবং বৈশেধিক অত ফরিদ 
জ্রব্য হইতে গুণের পার্থক্য অনুধাবন করেন। যাহা হউক, এ সকল সাদৃশ্ত দেখিয়া এক হুইতে 
অন্তের় উৎপত্তি দিদ্ধান্ত কর! যা না। কতকগুলি স্বতঃসিঞ্ধ সত্য সর্ধকালে সকলেরই 
মনে উদ্ধ হইতে পারে। কার্য ও কারণের সব্ন্ধ, বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি তরে 

দর্শন গ্রতাঁবে সকল মান্থষই পরিজ্ঞাত হয়। সুতরাং রূপ জ্ঞানকে. দর্শন-বিশেষের উত্তাবিত জ্ঞান 

। হলিয়! মনে করা ধায় না। .তবে যদি একের উদ্ভাবিত কোনও অভিনব মত অন্তের মধ্যে 

বিকৃত দেখি, তাহ! হইলে, শেযোক্তে প্রথমোক্তের অনুনরণ বলিতে পারি। বৈশেধিক- 

দর্শনের একটি অভিনব দিদ্ধান্ত_দিক ও আকাশ ছুইটি শ্বতন্ত্র পদার্থ; কিন্তু বল! বাহুলা, 

জৈন-দর্শনে সে মত দেখিতে পাই না; অথচ, বেদান্ত ও সাঁঙ্খা, প্রাচীনতর ছুই দার্শনিক 
বত্প্রদার, দিক ও আকাশকে অভিয্ন পদার্থ নির্দেশে একই আকাশ সংজ্ঞায় অভিহিত 

ক্করিগা গিয়াছেন; এবং জৈন-দর্শনে সেই মতই পরিব্যক্ত দেখি। ন্ুতরাং, জৈন-দর্শন যে 
বৈশেধিক-দর্শনের অন্ুমরণ নহে) তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তার পর, যে বিষয়টিতে উহাদের 

পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্ত, অর্থাৎ বৈশেষিক যে চতুর্কিধ "রূপ স্বীকার করেন এবং 
 বৈনগণের মধ্যে যে তাহার সাতৃশ্তা দেখি) তাহার কারণ অন্তরূপ। সর্বতৃতে প্রাণ 
এই মত জীববাদ হইতে জৈনশ্ধর্দটে ও বৈশেধিক-দর্শনে প্রবেশ করিয়াছে। এতস্তিত্, 
উভয় সাদৃঙ্থের সম্ভাবনা ঘনে হয় না। তবে, একট! কথা এই যেঃ বেদাস্তের ও 

সাজ্ঘোর সহিত জৈন-মতের যেরূপ পার্থক্য দৃষ্ট 'হয়ঃ বৈশেধষিকের সহিত উহার লেরূপ 
বিরোধ নাই; পরন্ত উভগ্নে 'যেন একই পথে পাশাপাশি প্রধাবিত। অধিক কি,-খ্ঠাবু- 
বৈশেষিক দার্পনিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক জৈন-গ্রন্থকারের নাম পরিদৃষ্ই হয় এবং 
টৈশেধিক-ঘর্শপন তহাপ়নেরই একজন বিরুদ্ধবাদী গুরু কর্তৃক প্রবর্তিত হুইয়াছিল বলিয়া 

সাহারা! ঘোষণা .করেন। সে মতে, কৌশিক-গোত্রজ চালুর রোহগুপ্ত বৈশেধিক-দর্শনের 
গবর্তক। জৈন-ধর্পের বিরুদ্ধবাদী যে সকল মতংপ্রবর্তকের উল্লেধ দৃষ্ট হয়, -তদসুসারে 

কোহগুত্ত ষষ্ঠ পর্য্যারতুক্ত । তীহার মত “ত্ৈয়াশিক মতম্* বলিয়া উল্লিখিত। তিনি ৫৪৪ 
বহনবী অন্যে (১৮ খৃষ্টান্ধে ) বিদ্ধমান ছিলেন বলিয়। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। * 
উহার মত-পরুষ্পর! “আবহ ক”, গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। ও গ্রন্থকে কণাদের টবৈশেধিক-দর্শনের 
গতিলিলি বলিলে ও, বলা ধাইতে পারে । এ গ্রন্থে ছয় পদাখের-.(সাত নহে) উল্লেখ 
আছে এবং সপ্তদশ গুণের (চব্বিশ নহে) উল্লেখ আছে? আর এ সকল গুণ ও প্পদার্থ 
বৈশেধিক-দর্শ,নর' সহিষ্ত সম্পূর্ণরপ সাহৃষ্টমষ্পয় । যাহা হউক, এবখিধ 'দার্শসিক তন্বের 
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গবেষণায় জৈনগণ যে অশেষ সম্ম্ঃনের দাবী কয়েন, তাহা! বলাই বাছলায। তবে কস্তিপঃ 

গোত্রজ কণাদ এবং কৌশিক-গোত্রজ রোহগুধ যে অভিন্ন-ব্যন্ধি। তাহ! কখনই মনে করা, 
যান না+ এক ব্ক্তি ভিন্ন নামে পরিচিত থাকিতে পারেন) কিন্তু তাহ! হইলেও গো 

কখনও ভিন্ন, হয় না। কণাদের এক নাম উলুক) তদনুসারে বৈশেধিক-দর্শদ ওলুক্য- 

দর্শন নামে অভিহিত হয়। রৌহগুপ্তের (রোহগুত্তের ) গ্ররূপ আর একটি নাম “চুলুজ' 2 

&ঁ নাম বড়উলুক শবের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিস হিদ্ধান্ত হয়। বৈশেধিকে্জ 

ছয় পদার্থ গ্রহণ লথঘদ্ধে এ নাম প্রযুক্ত হইয্লাছিল মনে হইতে পারে। ফলতঃ; 
বৈশেধষিক- দর্শনের অনুমরণে যে রোঁহগুত্তের দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে সংশয় নাই 

যাহ! হউক, এ সকল বিষয় স্বীকার করিলে বৈন-ধর্থের প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিতরূপে 

সপ্রমাণ হয়। ও ধর্ম যে বুদ্ধদেব কর্তৃক বৌদ্ধধন্ম গ্রচার হইবার পূর্বে, এমন কি-- 
“মহাবীর স্বামীরও আবির্ভাবের পূর্বে, বিস্তমান ছিল, তাহা! সর্ব! হদয়ঙম হইতে পারে! 

ভারতে ত্রিটিশ-রাজত্বের তিত্তি-প্রতিষ্ঠার্ট সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের বিলুপ্ত প্রায় ভাঁষা-সমৃহে 

উদ্ধার-সাধন আরম্ভ হয়। কি সংস্কৃত, কি পালি, কি প্রাকৃত, কি বাঙ্গালা, কি মহারা রী, 

কি ভ্রাবিড়ী, কি গুরীটা-_ প্রায় সকল ভাষারই লুণ্ত-রদরসমূহ পাশ্চাভ 
পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানের ফলে, আবিষ্কত ও সংরক্ষিত হইবায় ব্যবস্থা 

হয়। জৈনশান্্-সাহিত্য অধুনা যে শিক্ষিত জন-সাধারণের দৃষ্ি-সীমাতর 
অন্তভূক্ত হইগ্সাছে, তাহাও সেই অন্ুসন্ধিংসারই ফল বলিতে পারি। কোন্ কোন্ 
মনীষীর প্রযদ্বে।কি ভাবে জৈনশান্ত্র-সাহিতা দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার 

পৌর্বাপর্য্য নির্ধারণ করা আমাদের লক্ষ্য নছে। তবে, যাহ! সাধারণতঃ গ্রতাক্ষ হয়, 

তাহাতে বুঝিতে পারি, উনবিংশ-শতাব্ধীর প্রারন্ডে জৈনশাস্রসম্হ একে একে ইউরোপে 

প্রতিষ্টা নিস্তার করিতেছিল। $৮৭৯ ধুষ্টাঝে লিপজিগ, সহয়ে' ভদ্রবাহর 'কল্পস্থতর 

প্রকাশিত হইয়াছিল। * ১৮৮২ থুষ্টান্যে লগ্ুনসহরে শ্বেতান্বর জৈনদিগের আদরদীয় 
আচারাঙ্গ-থত্র প্রকাশ পার়। 1 ১৮৮৪ থুষ্টাবে; হারম্যান জ্যাকোবি কর্তৃক আচারাঙ্গ-হুত্র ও 
কল্পস্থত্র ইংরাজী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। জাকোবির প্র গ্রস্থ প্রণয়নে, তিনি যে সকল গ্রন্থের, 
সাহায্য লইয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালে ইউরোপে জৈন-শান্্র-সাহছিত্যের আলোচনা সম্বন্ধে 

বু তত্বই অরগত হওয়া! যায় $ প্রফেসায লাসেন্, ওয়েবার, ম্যাকসমূগার, ক্ল্যাট প্রভৃতি _ 
পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণ এ. সময়ে জৈনধর্মরশান্্র সন্ধে বছ গবেষণায় পরিচয় দিতেছিলেন। 
১৮৯৪ খৃষ্টাবে, জ্যাকোবি উত্তবাধায়ন ও শুত্রস্কতাজের ইংরাজী অঙ্গবাদ সম্পক্প করেন। ও 
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জৈনশান্ত্র-লাহিতোর 
উদ্ধার-নাধন। 



৬৪ ভারতবধ। 

(সময়ের মধ্যে ইউরোপে ও ভারতে নানা আকারে ৈনশাস্্-সাছিত্যের আলোচনা চলিয়াছিল। 
$এ বিষয়ে তাহায়ই উক্ষির মর্ান্ুবাদ আমর! নিষ্নে প্রকাশ ফরিতেছি। তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের 

'বদ্ুমিকায় তিনি লিখিয়া! .গিয়াছেন,-'দশ বংসর অতীত হুইল, জৈনস্ত্রের আনব গ্রথম 

খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই দশ বসরের মধ্যে কয়েক জন বিজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তায় 

লৈনধর্্ম ও ভাঙার ইততিবৃত্ব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অনেক পরিম!ণে বুদ্ধি পাইবার সুযোগ 

'আলিয়াছে। সংস্কৃত ভাষাম্ম এবং গুজরাটা ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট টীকার সহিত জৈনশান্ত্- 

গ্রন্থের মূলাংশ্র এক নুন্দর সংস্করণ এক্ষণে ভারতের কয়েক জন পণ্ডিত কর্তৃক প্রকাশিত 

“হইয়াছে । সেই মুলগ্রস্থের ছুইথানির সমালোচনা-মূলক সংস্করণ এক্ষণে প্রফেসার 

লিউম্যান্ * ও প্রফেলার হোর্ণল্ 1 কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । শেষোক্ত পণ্ডিতের সংস্করণে 

সতর্কতার সহিত অনুবাদের ও প্রচুর উদ্বাধরণের সমাবেশ আ.ছ। বাঁলিন"পাওুলিপির 
 ভালিকা-গ্রন্থে এবং ছ্ৈনশান্ত্র সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার" গবেষণাপূর্ণ, প্রবন্ধে, গ্রফেসার. 

চি 

খওয়েবার সাধারণভাবে সমগ্র জৈনসাহিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । $ এই সময়েই 

প্রফেনার লিউম্যান্ জৈনগণের জ্নি-বিজ্ঞানের জরমবিকাশ-পদ্ধতি অধ্যয়ন করেন) আর 
ঞেই সময়েই তৎকর্তৃক কতকগুলি জৈন-উপাখ্যানের সহিত ব্রাঙ্গণাধন্মের ও বৌদ্ধধন্থের সঙ্ন্ধ- 

তত্ব অনুসন্ধানে সমর্থ হন। ধ শ্বেতান্বর-সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিবুত্তে অভিজ্ঞতা-জনক এক 

খআবশ্তক প্রমাণ এই সময়ে 'জাকোবি কর্তৃক সন্ধ(লত হয়। $ ধঙ্দোপদেষ্টাগণের তালিকা 

মধ্য হইতে এই সময় হোর্ণল ও ক্ল্যাট 'গচ্ছ' গঠনের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করেন। এই 

বময়ের মধ্যে ডক্টর ক্লাট কর্তৃক টজন-লেখকগণের এবং ইতিহাস-প্রসিন্ধ ব্যক্তিগণের 
জীবনীমুধক এক অভিধান প্রস্তত হয়; আর সেই বৃহৎ অভিধানের আদর্শে হোক্রাট বুলার 

কোধকার এহুমচন্ত্রের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন। ** কতকগুলি প্রাচীন খোদিত- 

লিপির পাঠোদ্ধারে এই সময়ে পূর্বোক্ত বুলারের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়; অপিচ, তিনি 

“ডক্টর ফারার কর্তৃক তৃগর্ড হইতে উত্তোলিত মথুরাম-প্রাপ্তগ্রস্তরমুর্তি সমুছের বিষয় আলোচনা! 
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. জৈন-ধর্ট্ের আদি-স্তর। ৬৫. 
করেন * এই সময়েই, “শ্রাবণ েলগোলার় প্রা অতি. প্রয়োজনীয় খোসিভ-লিপির সম্পাদন 

 ক্ষার্ধে নিষ্টার লিউইস্ রাইস সমথ” হন ; + এই সময়েই'এম্ এ ঘাঁ্থ কর্ড জৈনংঘ্া সংক্রান্ত 
আমাদের জ্ঞানের বিষয় সমালোচনা হয় £) আর বুলার়ও তৎসম্বদ্ধে একটা ক্ষত প্রবন্ধ 

প্রকটন করেন। $ পরিশেষে তাগারকার সমগ্র জৈনধর্পোর এক. মূল্যবান মার সম্কলন 

করিয়াছেন ।** এ সকল ভিন্ন থিয়োডোর অফ্রেন্ট কর্তৃক ৯৮৯১ খৃঠাবে লিপজিগ সহয় 

হইতে “ক্যাটালগ কাটালোগোরম” নামক যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যেও জৈন 

গ্রস্থকারগণেব্র জৈন-সাহিত্যের বছুল বৃত্তান্ত অবগত হওয়! যায়। সেই গ্রন্থে সংস্কত ভাষার 

গ্রন্থ ও গ্রস্থকারগণের পরিচয় বর্ণানথত্রমে সজ্জিত আছে। তাহায়ই মধ্যে জৈন-সাহিত্যের 

পরিচয় প্রা হই।1 এই সকলের উপর, সর্ধবিধ আলোচনার সহায়তা লাত 

করিয়। মিটার জ্যাকোবি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, পাশ্চাত্য-পপ্ডিতগ্গণের লিখিত 
জৈনধর্ম-সংক্রাস্ত মতের মধ্যে তাহাই এখন সর্ব আদরণীয়। ভিন্সেন্ট শ্মিথের প্রণীত 
'প্রাচীন ভারতের ইতিহার্স গ্রন্থে জৈনধর্শ বিষয়ে কতকগুলি নূতন তত্বের সন্ধান পাওয়া 
যায়। &$ ফরালী-রাজ্য হইতে ডক্টর এ গারিনে জৈনধর্্ন সম্বন্ধে এক অতি প্রয়োজনী 
গ্রন্থ প্রণম্নন করেন। ওর গ্রন্থ ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে এবং. উহার উপসংহারভাগ ১৯*৯ খুাংবা 
প্রকাশিত হয়। উহাতে জৈনধশ্র্সংক্রাস্ত সকল গ্রন্থের পরিচন্ন আছে। *** ১৯০৯ 

ৃষ্টাবে বন্ধে হর হইতে জৈনধর্ের ইতিহাস ও সাহিত্য স্বদ্ধে এবং ১৯১ খৃষ্টানযে অন্মফোর্ড 
সহর হইতে বর্তমান জৈনধর্ঘম স্বন্ধে আর এক গ্রন্থ প্রকাশ পায়। 1 ১৮৯৮ তৃষ্টান্দে ডক্টর 
হোরুল বঙ্গীয় এপিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি- রূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, জৈনধর্ণের 

ইতিহাস লঙ্কলনে 'তাহাও এক প্রধান সহায়। 888 তার গর অধুন! জৈনধর্্ম সংক্রাস্ত যে 
সকল গ্রস্থ প্রকাশিত হইতেছে, তন্দারাও অনেক নূতন তত্ব অবগত হওয়া! যাইতেছে । 
2 এমনে আল হাই নি রর ৫55 জান ০০৮ মি আছ 
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জৈন-দর্শন 

1 জীবের মূল লক্ষ; _মুজির পথ-চতুষ্টয ;-_ প্রথম থ--উ্রান,--তাহ! পঞ্বিধ ;- তিতা পথ--বিশ্বাস 
ও তি, _তাহা দশবিধ ; তৃতীপ় পধ-_আচার।-ভাহ্ পঞ্চবিধ --চতুর্থ পথ--ধর্মীপালনৈ বৃচই তা।-তাহার 

ছুই ভাগ ;-পথ ততুষ্টয়ের ছুল মর্দ)-মুক্তির পথে বিদ্ব-বিপ্াত্ত--ঘাবিশ পরিসহ ;-সমাধত্ব লাতে 
ভিসপ্ততি অধাবসায়।--তৎসমুদায়ের প্রকৃতি পরিচয় ;--কর্দের হ্বরূপ--কর্শ অই্টবিধ ) কর্ণতাগে জানীয় 

বিবিধ কর্তবা ;--জৈন-দর্শন-শস্ত্রের অস্তাস্ত শিক্ষা। ] 

জীব অনন্ত হঃখ-সমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন। মে চিরজীবন ভাবিতেছে-_তাঁহার উদ্ধারের 
উপাঃ কি? অনন্তকাল হইতে মানু আপন উদ্ধারের উপায় অনুসন্ধান করিয়! ফিরি- 

তেছে। মানুষের যত কিছু বন্মানুঠান, মানুষের যত কিছু জ্ঞান- 
সূললক্্া। গবেষণা, সকলেরই মুল লক্ষ্য_-আপন উদ্ধারের উপায় অন্বেষণ । কি 

করিয়। ছঃখ-পারাবার হুইতে উত্তীর্ণ হইবে, কি কাঁরয়া পরম ুখময় 

নন্ত-শাঁতিনিলিয় প্রাপ্ত হইবে, সর্বকালে ও সর্ব-প্রকারে মাঁচুষের সেই আকাজ্ক।__সেই 
আকিঞ্চ-সেই অধ্যবসান়। কিবা ইহলৌকিক, কিবা পারলৌকিক, সকল কর্মের 

মধ্যেই সেই এক অভিন্ন আশার অহসরণ দেখিতে পাই । নবীন বিজ্ঞান যে অভিনব 
আলোকে বিশ্ব পুলকিত: করিয়াছে, তাহারই বা লক্ষ্যস্থল কোথায়? আবার এ 
যে ভ্ঞান-রাজ্যে জীবনুক্ত পুরুষগণের পুণাচিত্র প্রতিভাত হইতেছে, তাহার মধ্যেই বা কি 
শিক্ষ। নিহিত রহিয়াছে! এইরূপে একদিকে ইহলৌকিক্ সুখের ও অন্তদিকে পারলৌকিক 

সুখের অনুসন্ধান চলিয়াছে; আর দেই অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে হইতে কর্টিৎ কেহ 

নস্ত দুখের সন্ধান পাইতেছেন। জগতে যত ধর্ম ও ধর্মসন্প্রদাক় আছে, সইল-হুক্মাভাবে 

সকলেরই লক্ষ্য- সেই পরম পথ প্রার্শন। 

দর্শন-শাস্ত্রের বিচার-বিতঙায় সেই পথ গ্রদর্শিত। সকল ধশ্সন্প্রদায়ই আপন আপন 

ঈর্পনপন্্ সাহায্যে, সেই পথ প্রদর্শনের প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের সাঙ্খা, বৈশেবিক, 
পাতঞ্জল, ভার, বেদান্ত, মীমাংস|-ষড়দর্শন সেই পথই প্রদর্শন 

পথচতু্ঠর। . করিয়াছেন। অন্তান্ ধর্মসম্প্রদায়ের দর্শন-শান্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য। 
পা সেই ছুঃখনাশ-প্রগ্কাস। সেই অনন্ত নুখসন্ধান; ইহা ব্যতীত ধর্ধ- 

“আন্প্রদায়ের দার্শনক মতের 'অগ্ত কি আর লক্ষ্য থাকিতে পায়ে? কিসৈ জনস্ব্খমর 

অবস্থা উপনীত হও! যার, অথব। পবাস্তরে' ভাবীকে কি উপায়ে নিক? মিক্রির 
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নিরিবগন্ধয নির্বাঁধ-মুক্তি লাভ হয়, সর্বত্রই রা অন্ধ্ান। হিন্দু-দর্শনে কিতাবে ছিজ্ঞার 

গতি প্রবাছিত, তাহার .আভাষ পূর্বেই আমরা প্রদ:ন করিয়াছি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে, 

জৈনদর্শনের কৃতকগুলি সার শিক্ষার উল্লেখ করি:তছি। সেই যে পরম মুজির 

অবস্থা, সেই (ষ নির্কেদ নিক্ষিয় অব্যক্ত অবস্থা, জৈনশ ক্র মতে সে অবস্থার নাম--'কেবল' 

অবস্থা । ধিনিং সেই অবস্থা লাভ রুরিয়া জীবনুক্ত হইয়াছেন, তিনি "জিন অথব! 
“কেরলী দংজ্ঞায় অভিহিত হন। কিন্তু সে অবস্থা কিরূপে গাওয়া যায়? যিনি 

ংসারকে জয় করিতে পারিয়াছেনঃ তিনিই “জিন” (সংসারং জয়তীতি জিনঃ ) ) ঘিনি 

রাগ-দ্বেষাদি দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, অথবা, যিনি কর্মরূপ শত্রুকে সম্পূর্ণবূপ জয় করিতে 

পারিয়াছেন, তিনিই জিন (রাগছেষাদিদোষান্: বা কর্মশত্রন্ জয়তীতি জিনঃ)। কিন্ত 

মে জিন পদ, সে মুক্ত অবস্থ। কিরূপে অধিগত হয়? জৈনশাস্তর বলিতেছেন,__সজান, 
সুৎবিশ্বাস, সদাচার এবং ধর্মবিধি প্রতিপালন--সেই পদপ্রাপ্তির পথন্বরূপ। উক্ত চতুর্ব্বিধ 
পথে অগ্রমর হুইতে পারিলেই জিন-পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই মুক্ত পুরুষ জিন- 
গণের উপদেশ। | 

সেই যে মুক্তির প্রথম পথ--জ্ঞান, টজুনদর্শন মতে, তাহা! পঞ্চবিধ ;--(১) 'শ্রুত” অর্থাৎ 

ন্বগ্রন্থ-মূহ হুইতে প্রাপ্ত জ্ঞান) (২) £অভিনিবোধিক( অর্থাৎ অনুভূতি, স্মৃতি, ঝ 

| চিন্তা) (৩) “অবধি অর্থাৎ অলৌকিক জ্ঞান) (৪) 'মনংপর্ধ)ায়” 
রর রঃ ( মননম্) অর্থাৎ অপরের চিন্তা-বিষয়ে জ্ঞান). (৫) “কেবল” অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ 

অনন্ত জ্ঞান। এই যে পঞ্চবিধ জ্ঞান, জৈনশান্্ উহার ম্বরূপ-তন্ব 
নিয়লিখিত রূপে বুঝাইুবার . চেষ্! পাইয়াছেন। মুক্ত-পুরুষগণ যথাক্রমে দ্রব্য, গু ও 
পর্য্যায় সম্বন্ধে জান গ্রচার করিয়া গিয়াছেন। তদহুসারে, দ্রব্যমাত্রই গুণের আধার, 

খণসমূছ দ্রব্যে অবস্থিত। কিন্তু পর্ধ্যায় বা বিকাশের ্রক্কৃতি এই যে, উহ্থা দ্রব্যসমূছে 

বা গুণসমূছে শ্বভাবতঃ বিস্তমান। ধর্ম অধর্্ম দিক কাল পদার্থ ও আত্মাদ্রব্য এই 
ষড়বিধ। এততন্্ারাই পৃথিরী বিগঠিত। পরম জ্ঞানী জিনগণ এই জ্ঞান শিক্ষা দিয়া 
গিয়াছেন। .ধর্ম অধন্দ এবং দিক্_ইহারা প্রত্যেকে এক একটা দ্রব্য.মান্র; কিন্ত কাল 

পদার্থ এবং .আত্ম-অগণিত সংখ্যক দ্রব্য 'বলিয়া উক্ত হ্য়। ধর্ণূ্র ্রক্কতি_-গতি; 
অধর্শের -্রক্কতি_-ন্চলত্ব। দিক আকাশ বা .নভঃ অন্ত সকল ভ্রব্ই ধারণ করে, 

এরং নকল 'দ্রব্যেরই স্কান .নস্কুলান করে। কালের গ্ররুতি-বর্তন্ . অর্থ|ং স্থিতি। 

আত্মার প্রকৃতি--জান, বিশ্বাস সখ ও দুঃখ প্রভৃতির উপযোগ অর্থাৎ অনুভূতি পদার্থের 

গ্রকৃতি-_শুব, অন্ধকার, .ছ্যাতি (মণি: প্রভৃতির ) আলো, ছায়া, সুর্যক্িরণ ; বর্ণ,..আস্মাদুন 
আন্রাণ,.স্পন্থন। পর্যায়ের প্র্কতি-এক্ত (এক বস্তুর স্থার আসুভব), পৃথকত্ব (বিভিন্ন 

স্তর স্তায স্থাতগ্্য. অনভব,),. সংখ্যা, অবন্ধব, সংযোগ এবং বিয়োগ । (১) জীব, আর্থাৎ 
কাক? (.২) আবত্বীব অর্থাৎ অচেতন পদার্থ) তে) বন্ধ অর্থাৎ কর্ম দ্বার। আত্মার 

[বন্ধন ) : (৪.) পুপ্য, অর্থাৎ. যোগ্যত1 7 (:৫.). পাপ অর্থাৎ 'অযোগাত| ; (৬) আআশ্রব 

অর্থ/ৎ যাহাতে পাপ" কর্তৃক আত অভিহত হয়) (৭). সুন্থর ভূর্থাৎ স্তর্কৃতা খর! 
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আশ্রধের নিবারণ) (৮) কর্মনাশ) (৯) পরমমুক্কি ১-_-এই নয়টা সত্য অর্থাৎ সমান 
বর্গ। যিনি পরত পূর্বোক্ত নয়বিধ মুল সত্য সম্বন্ধে ধখাখ ভ্ঞান লাভ করিয়াছেন, 
তিনিই যথার্থ ধর্মজ্ঞান-সম্পন্ন। ই 

মুক্তির দ্বিতীয় পথ--ভক্তি বা বিশ্বাস। জৈন দর্শনশীন্র মতে উহ! দশবিধ উপারে 

উৎপ্র হয়)--(১) নিপর্গ বা প্রক্কতি) (২) উপদেশ অর্থাৎ শিক্ষালাভ) (৩) আজ্ঞা 

অথাৎ আদেশাদি পালন; (9) হুত্র অথাৎ কুত্রপ্গ্রস্থাদি অধ্যয়ন; (৫) 

বীজ অথণৎ সঙ্কেত) (৬) আভিগম অথাৎ শান্্রাথের অনুধাবন ) 
(৭) বিস্তার অর্থাৎ প্্রহুশীলনের সম্পূর্ণ পাঠ , (৮) ক্রিয়া! অর্থৎ ধর 

কর্মমানুষ্ঠান;) (৯) সঞ্ষেপ অর্থাৎ স্থলভাবে ব্যাখ্যা ; (১০) ধর্ম অর্থাৎ বিধি। উপরোক্ত 
যে ধশবিধ উপায়ে বিশ্বাস বা ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা আরও একটু বিশদভাবে বুঝান 

হইয়াছে; যখা £__নিসর্গের বা প্রকৃতির কার্ধয তাহাতেই যথার্থ হইয়!ছে, ধাহার অন্তরের 

স্বয়ং-সমুদিত চেষ্টার ফলে আত্মা সম্বন্ধে, অচেতন পদাথ” বিষয়ে, পুণাপাপ সংক্রান্ত সত্য 

ধারণ! জন্মিয়াছে এবং যিনি আশ্রব-সন্থর অবস্থা লাভ করিয়াছেন অথাৎ যে কারণে পাপ 

উৎপন্ন হইন্ন! আত্মাকে অভিহত করে, সতর্কতার দ্বার সে কারণ রোধ করিয়াছেন 

এইরূপ ব্যক্তির উপরই নিসর্গের প্রত ক্রিয়। হইয়াছে । আত্মা, অচেতন পদ1থ পাপ ও পুণ্য 

বিষয়ে জিনগণ যাহা শিক্ষা দিক গিয়াছেন, সেই শিক্ষায় যিনি বিশ্বাসবান, পরস্ত অন্ত 

অ্রম-শিক্ষা যাহার মনে কদাচ স্থান পায় না, তাহারই উপর এনসর্গের” ক্রিয়া! হইয়াছে। 

এই উপদেশ দ্বারা বোধগম্য হয় যে, যিনি কোনও জিনের নিকট অথবা “ছদমস্থের (যিনি 

কেবল” ব| পুর্ণজ্ঞান লাভ করেন নাই, পরস্ত কতক দুর অগ্রসর হইয়াছেন) নিকট 
উপদেশ লাভ করিয়াছেন ও তাহাতেই বিশ্বাসবান আছেন, কখনও সত্যত্রষ্ট নহেন, তাহারই 

উপর “উপদেশ প্রকৃত কাধ্যকরী হইয়াছে। "আল্ঞার কার্য্যকারিত৷ তাহারই উপর 

সধিত হইয়াছে বল! যাইতে পারে, যিনি স্নেহ, ঘ্বণাঃ বিভ্রম ও অজ্ঞতা! হইতে মুক্তিলাভ 

করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে যাহা আদেশ পাইয়াছেন, তদন্ুলারে বিশ্বাসবান আছেন। 

সেইরূপ ব্যক্তিরই উপর *আজ্ঞার; সার্থকতা । এইরূপ, “হুঞ্ তাহারই উপর প্রকৃত কার্যকরী 

লে ধিনি পুত্র" অঙ্গ বা অস্ান্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়। সন্তাব, প্রাপ্ত হুইয়াছেন | এই 

“বীজ” সম্বন্ধে উক্ত দেখিঃযিনি একটা সত্য যথার্থরূপে ধারণা করিতে সমর্থ হুইয়! 

রা ধারণায় অগ্রসর হন, জলোপরি ভাসমান তৈলবিন্দু- .বিস্তারবৎ তাহার -জ্ঞানবীজ 

ক্ন্কুরিত মুকুলিত ও বিস্তৃত চয়। এইরূপ, “অভিগম' তাহাতেই সার্থক, হিলি প্রক্কৃতরূপে 

ধরমতস্থ সন্ধে অভিজ্ঞ অথাৎ একাদশ অঙ্গ প্রকীর্ণপমুহ এবং দৃষ্টিবাদ অবগত আছেন; 
এইরূপ, “বিস্তার” বা সকল ধর্মগ্রন্থ পাঠ তাহারই হইয়াছে, ধিনি প্রকুতরূপে 'প্রমাণ ও 

স্থায় প্রভৃতির সাহায্যে সকল পদ্বথেক প্রকৃত প্রক্কতি অবগত হুইয়াছেন। এইন্সপ, “ক্রিয়া” 

বা ধর্ম-কর্মানুষ্ঠান তাছারই সার্থক, ধিনি প্রকৃত জ্ঞান বিশ্বাস এবং আচার খারা, সন্ন্যাস 

ও বিনয় দ্বার এবং সর্বপ্রকার সমিতি ও গুণ্ডি দ্বারা একাগ্রচিত্তে সুকল ধর্ঘকর্মা সম্পয 
'কষরিস্জাছেল। এইক্প, 'সঙ্ষেপ, তাহারই উপর লার্থকত। লাভ কনিগ্সাছে, ধিনি পবিত্র 

* দ্বিতীয় পথ _. 
বিশ্বাস বা ভক্তি । 



জৈন-বশন। | ৬৯ 

প্রবচন বা নীতি. সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত ন! হইলেও, ভ্রান্ত মত পরিগ্রহ ফরেন নাই বা 

অন্ত প্রথা অবগত নহেন। এইরূপ, ধর্ম ব| বিধি তাহারই উপর কার্যকরী হইয়াছে, 

যিনি দ্রব্য গুণ প্রভৃতি ধর্দের স্বরূপ-তত্ব, হুত্রসমূহ" এবং আচার বিয়ুয়ে, জিনগণের নিকট 
উপদেশ পাইয়! তাহাতে বিশ্বাসবান আছেন। ফগতঃ, যে দশবিধ উপায়ে বিশ্বাস ব! 
ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই দশটা বিষয়ের বিশ্লেষণ ব্যাখায় অনেক ভাব মনে আসে। | 

মুক্তির তৃতীয় পথ--আচার। এতদ্বারা কর্ম ধবংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে আচার কি 
প্রকারে উৎপন্ন, হয়? জৈনশান্ত্র বলেন, পঞ্চবিধ উপায়ে সে অবস্থা গ্রাপ্ত হওয়া! যায়; 

(১১ সামার়িক অর্থাৎ যে কোনও কার্ষ্যে পাপ উৎপন্ন হয়, সে সকল 

কমর পরিত্যাগ ; (২) ছেদোপস্থাপন অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে দীক্ষ/ দান; 

(৩) পরিহার বিশুদ্ধিকা * অর্থাৎ বিশেষ প্রকার কৃচ্ছ,সাধ্য ধর্ম্মবিধি- 

পালনে পবিত্রতা লাভ; (৪) সুঙ্মুপ্পরায় অর্থাৎ কামনার হাসকরণ; (৫) অকযার়- 

বথাখ্যাত অর্থাৎ অর্থংগণের অথবা কোনও ছদমস্থের বা জিনের উপদেশ অনুসারে পাপ 

অবস্থার ধ্বংস-সাধন। অতএব, সদাচারলাভ কি কঠোর আয়াসসাধ্য, তাহ! ততপ্রান্তি 

পক্ষে উল্লিখিত উপায়-পঞ্চকের আলোচনার ছ্বারাই বোধগমা হইতে পারে। 

যুক্তির যে চতুর্থ পথ, তাহা ধর্মমপাঁলনে কৃচ্ছ,ব্রত-গ্রহণ। জৈন-দর্শন সেই কৃচ্ছতাকে 
প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ;--(১) বাহ; (২) আভ্যন্তর। সেই বাহা ও 

তরখ পথ আত্যন্তর কৃচ্ছূতা1 আবার ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সে সকল 

ও অনেক বিচার-বিতর্কের বিষয়।,. এ ন্েত্রে তাহার আলোচনা! 

ছল মর্্।। নিপ্রয়োজন মনে করি। তবে, মুক্তির যে চতুর্বধি পথ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, তাহ] হইতে স্থুলতঃ এই বুঝিতে পারা যায় যে, জ্ঞান দ্বারা বস্তকে জানিক্জে 

পারা যায়, বিশ্বাস দ্বার তাহার স্বরূপে আস্থা জন্মিতে পারে, আচার দ্বারা কর্ধ্ম- 

বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, ধর্মকর্ম কৃচ্ছ,ব্রতসাধনে পবিত্রতা আসে । আত্ম-সংবম এবং 

কৃচ্চ বতসাধন দ্বারা কর্ম-বীজ ধ্বংস করিয়া মুমুক্ষু জ্ঞানিগণ পূর্ণ লাভ করিয়া গিয়াছেন। 

সেই পূর্ণত্ব লাভ করিবার .পথে, কি বিদ্ল-বিপত্তি বিচ্যমান, মুক্তি অতিলাষী মানবের প্রথমে 

তাহ! সন্ধান করা প্রয়োজন। আর সন্ধান কর! প্রয়োজন, সত্বগুণ কিরূপে উৎপন্ন হয়, 

কর্পের লক্ষণ কি, আর কি করিয়াই ব কর্মকে ক্ষয় করিতে পারা যায়। মুক্তিকামী 

তৃতীয় পথ 
- আচার। 

* পরিহীর-বিশুদ্ধিক! অবস্থার একটী উদাহরণ টাকাকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ।-." 

নয় জন সম্গাদী এক সময়ে আঠার মাস কাল একত্রে-বাস করিয়াছিলেন) সেই সময়ে তাকায়! তাহাদের 

মধো একজনকে 'কল্পস্থিত' ব সর্বপ্রধান নিষ্ধারণ করিয়া চারি জন পরিহারিক এবং অপর চারি জন তাহাদের 

সেধাপরায়ণ অনুপরিহারিক মধো গণ্য হন। ছয় মাস পরে পরিহারিক ও অনুপরিহারিকগণ পরম্পর আপনাদের 

আংজ্ঞ। ও কর্তবা পরিবর্তন করিয়। লন। আর ছয় মাস পরে 'কল্পস্থিত' সন্লাসী কঠোর, প্রায়শ্চিত্ত প্রবৃত্ত 

হন। তখন, পরিহারিক ও অন্ুপরিহারিক উভঃ়.দলই সেবাপরায়শ অন্ুপরিহাঁরক মধো পরিগধিত হন 

ধর্ম-পালনের কৃচ্ছত| বমেই তদ্ধি পায়। সেই কৃচ্ছতার প্রন্তযে যে পবিত্রত। সঞ্চিত হয়, তাহাই 
পরিহার-বিশুদ্ধিক। 



শিটি ভারুচবর্ষ। 

জনের বন -উরিটি পথ নিরিি হইয়াছে। সেই পণ্রের পরিচয় লজ্ক্ষেপে প্রদানি করা হইল। 

. এখন গথে যেসকল রিদ্ন'বিপন্ধি স্বস্তয়ায় আছে, সঙক্ষেপে তাহাদের বিষয়েও অক 
হইবার ডে করা যাউ়ক। | 

যুক্ির পথে অগ্রসর হইবার সমর, মুমুক্ষ মৃক্্যানীকে র্ছ রিপ্ন-রিপত্তি অতিক্রম করিতে 
হয়। শৈনপান্ত্রে সে বিশ্ব-বিপত্ি 'পরিস্হ' নামে 'অভ্িহিভ। দঙ্্যানীকে আনন্দ মনে 

নির্বিকারভাবে যে সকা রেশ মহ্থ করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে 
হয়, সে ক্লেশ-সহিম্থত। পরিসহ' দ্বাবিংশ বিভাগে 'রিভক্ল। মহাবীর 

স্বামী উপদেশ দিয়াছেন। সন্ন্যাসী মাত্রকেই দ্বারিংশ পরিসহ বিষয়ে 
অতিজ্ধে হইতে হইবে $ .তৎদযুদায়রে দয় করিতে গ্রারিলেই লল্নযামী-ীবনের সার্থকতা । 
মন্তাসী মাত্ের.দ্েতরা 'ষেই দ্বারিংশ পরিমহ, যু! )--( ১)” দিগঞ্ছা বা জুগুপ্মা পরিসহ 
জথৎ এফুধা) ক্ষুধায় শরীর অরসন্প হউক; অগ্লাপি 'কাত্স-সংযমণীল সম্গাসী কদচ কোনও 

রগ আহ্ররাথ ছেদন রকরিরেন না অথবা -ক্কাহাকেও ছেতুন করিয়। দিতে রলিঝেন না, 

ধরা ন$ 'বস্ত রন্ধন করিবেন-ন| আথব! কাহাকেও বুদ্ধন করিয়। দ্রিতে বলিবেন লা ধা 

পালন সম্বন্ধে এরফিধ-আম্মষত্যম, .এরধিধ এ্া়গ্চির-গালুন . দিগঞ্ছ পরিসহ বঙিয় উক্ত 

হয়। (২) 'পিভান/' জাৎ পিপাদা পরিসহ। যদিও দেহ ক্ুৎপপ্রিপাসায় ক্কাকের 

চরণা্ির জয় রিনীর্ঘণ হইয়া আসে, শরীরের -শিরাঃসমুহ জালের স্তায় এগ্রতাক্সীভূত হয়, 

জিপি -শান্্নির্সি্ট খাস্ভ ও পানীয় ভিন্ন সন্ন্যাসী কত্ত কিছুই গ্রহণ করিবেন না। (৩) 
(সব, পঞর্থাৎ, শীত পরিসহ ) প্ীতে অস্থি পে অবশেষ. হইলেও মন্ন্যাপী কখনও কর্তব্য 
পঃঠললের শীম| উল্লজ্বন করিবেন না। (৪) “উদ্সিন, অর্থাৎ উদ্ম। পরিসহ। যদি উষ্ণতায় 

দহ 'নিদদধ হয়, কাঁপন ধর্মপালানে, টি তৎখ্রতি উপেক্ষ। করিতে হুইবে। (৫) 

'ংমমসূর বা দংশ-মশক.পরিসহ ) মশক ও মঙ্গিক! প্রন্থৃতির দংশন অবাধে সহ করিতে 

কুইবে। নফাঁমোগী কখনও কীট-পতঙ্গের দংখনে বিচলিত হইবেন না। মন্তহত্তী যুদ্ধকালে, 

'শরুণক €ষ ভাবে বিনষ্ট করে, আধুন রিপু-শক্রকে খানুষ মেই ভাবে নির্শ/ল করিবে বটে; 
দুকিন্ধ কীউল্পতঙ্গে মেদমাংস-রক্ত মেংক্ষণ করিতেছে বলিয়া কাঁচ বিচলিত হইবে না। 

গনী হইতে কষ্ট থাইতেছে :মনে করিয়া! প্রাণিরুধ পরম 'আঅধর্মা। (৬) “অচেল পরিসহ, 

ন্খৎ,বিগদ্ধরভাব ) পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন-হইতেছে, সুতরাং নুতন বন্ত্র-মংগ্রহ করিব, এ 
সাব কখনও অন্নযাসীর-অনে আসিবে আ। পরিধেয় মিলে, .মিলিবে ) না .মিলে১-নহি 
মিজি ১--এই যে সহিষ্পুতা, ইহারই নাম--অচেল-পরিমহ। (৭) ধঅরতি গরিসহ” 

ফেনিও বিষয়েই রতি বা আকাঙ্ষা নাই,__ইহাই অরতি-পরিগহ। (৮) “ইথি- পরিসহ' 

অর্থাৎ স্ত্রীর বা রমণীর প্রতি লালদা-পরিশূন্ততা। (৯) রিয়া” অর্থাৎ চর্যযা পরিসহ ) 

এ "প্রাপ্ত খান্তে ্বীবনধা রণ পূর্বক দেশে বিদেশৈ পরিভ্রমণ ও শ্মশানে কবরস্থানে প্রান্তরে 

অবিষ্জিত্রিপ কষ্টজনিত সহিষুতা। (৯) “নিসীহিষা” অর্থাৎ নৈযেধিকী- পরিমহ 

করি হান অরষ্থিতি পূর্বক .কাহাকেও উত্যক্ত না, করিয়া আন্মোডক্রষস[ধন এই | 

শরিসহের প্রতিপাল্য। (১১) “সেজ্জ।' অর্থাৎ শ্যা-পরিসহ ; শয্যা যেষনই হটিক, বাঁস- 

ঘ্বাবিংশ 

পারসহ। 



 জৈননরশন | ... শর 

স্থান যেমনই হউফ, ততগ্রাতি জঙ্গেপ নহি। (১২) “কস? অং আোশি-গরিসহ । 
কেহ গার্সি-বর্ধধ করিলেও ৌর্ধ নহি, সরল বাকের তায় স্বতি-নিনীক্ি উপেক্ষক্ি ডাব। 
(১৩) “বই” অথাৎ বধ:পরিধহ ; ফেহ প্রহার করিলেও রাগ নাই অখবা প্রহারকাঁলিক 
অমঙ্গল তিস্তার উদয় হর নী। সহিষুতীই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ধর্ম-চিন্তার প্রবৃত্ত হওয়া, 
এবং কেই পুনঃ পু প্রহার করিলেও 'আঁমি তো মরিয়া যাই নাই” মনে করিয়া নিশ্চিত্ত 

ভাব। (১৪) 'জায়খা” অর্থাৎ বাঁচঞগা-পরিসই )ভিঙ্গা কেহ প্রদান করুন বা নাই করন, 

তৎপ্রতি অধুষাতর ভ্রক্ষেপ নাই) পরশ তজ্জন্ত গৃহসথীর্শমৈও: অঙ্গুযার্গ নাই? (১8) 
'অলীভ-পরিসহ* মধ্যাঙ্তে গৃহস্থবামীর নিকট ক্ষুধার অন্ন প্রার্থনা কারিয়াও না পহিজে গতি 

নাই) অপিচ, "আজ না পাই, আর এক দিন পীইধ' মনে করিয়া তৃত্তিলাত। (১৬) 
“রৌগি-পরিসহ? ১ গীড়ায় কষ্ট-সহিফুতী; উষধের জন্য ব্যাঞুজতা নাই; আত্মার শী্তিলাভই 
চরম লক্ষ্য। (১৭) 'তন-ফাস” অত তৃপম্পর্শ-পরিসহ ; বসনৈর ও আঁসনের খতাঁব। 
সচী-মুখ ভূণের উপর শয়ন ও উপবেশন ; কুর্য্যতাপে বিাব-দেহ ; তথাপি সাঁধমায় চাঞ্চল্য 

আসে না। (১৮) গজঈ-পরিসহ+ ) দেহে ধুলি-বৃষ্টি) কর্দম-বৃষ্টি, হিমশিল! পঙন হইতেছে । 
কিন্তু তত্প্রতি জক্ষেপ নাই; পরস্ত কিসে কর্দবন্ধন ছিষ্ হয়, সর্বদা সেই ভ্য়াস। (১৯) 

“সক্কার-পুরক্কা়। অথাৎ সংকার-পুরস্কারপরিসহ) কেই সায় ব্যবহায়' করিলেগ 
নিরুদ্বেগ; ফেহ নির্দয় ব্যবহার করিলে উদ্বেগ নাই। (২০) পা অথণৎ প্রজা 

পরিসহ; পূর্ব-কর্মের ফলে কষ্টপ্রার্তি বিষয়ে অভিজ্ঞতা, এধং বর্তমান কশীবন্থীন ছিন্ন 
করিবার পক্ষে ভ্ান-পঞ্চয়। (৫২১) “অর্নাগ অর্থাৎ অজ্ঞান-পরিসই ) গঁজান্তী 
আসিয়া নানা, প্রকারে প্রনু্ধ করে, সেই গুঁলোভম হইতে সীবধাঁনতা' অধলর্থম। 

(২২) দশ্বত্ত' অর্থাৎ সম্যক; সর্খ-ভাবের বিকাশ। সঙ্গ্যাসী কখনও ধনে করিখেন 

না যে, পরজন্ম নাই অথবা প্রায়শ্চিত্ত প্রভাবে শ্রেষ্ঠ মুক্ত অবস্থী লা করিতে 

পারে না; জিনগণ বিদ্যমান ছিলেন, বিগ্কমান আছেন এবং বিস্তমান থাঞ্চিবেন। ও 

সত্য বাহীর! অস্বীকার করেন, সঙ্ল্যাসিগণ কখনও তাহাদের কথা প্রতায় করিবেন নী। 

গুতদ্বিষয়ক বিন্রম হইতে যিনি বিষুক্ক হইতে পারিরীছেন,। তীহারই সম্যকর্ধ-পরিলহ 

সিদ্ধ হইগ্পাছে। মুক্তির পথে এই যে স্বাধিংশ বিদ্ী বা পরিসহ বিশ্তনমীন রহিরিচিষ 
সন্ন্যাসী প্রধান কর্তব্য, তাহ! হইতে উদ্ধারলাতের চেষ্ট করা । 

সম্যকত্ব বা সত্বগুণের বিকাশ অধস্থ! কিরপে প্রাণ্তী হওয়া যার, এক্ষণে তাঁহা জঁলোচিনা 

করা যাইতেছে । কি চেষ্টা করিলে; কি প্রকার গ্রীয়াস পাইলে, সেই পরিপূর্ণ জীব” 

মুক্তির স্বরূপ মুক্তির পরম শুনার) ঈর্ধবহ্ঃ থেক শেষকর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ী 

যায়, মহাবীর বানী তংসত্বন্ধে, উপদেশ দি গিক্সাছেন। সেই উপদেশৈর 

 মর্খ নিয়ে প্রকটন বরা যাইতেছে। যে অধ্যঘসার বা বে উপায়ে ধক 
সন্ন্যাসী সমাকত্ব বা সং-্থরূপত্ব-লাভে সমর্থ হইবেন; তৎসসুধায় খরিসশুত্তি বিভাগে বিতদ্ত। 

(ধা (১) “স্টেট” অর্থাৎ মুক্তির অস্ঠ ্ীকাস্তিক আঁকীজ্কা। এই আকাঞ্জীর কলে, 
আত্মা ধর্মতত্ব অবগত হইবার অন ব্যাকুল হয়। ধশ্ম-বিধযক ব্যাকুলভা হইতৈ দুক্ধির 

সমাকতত জাতের 

উপায়, । 



ধ্ই.. ভারতবর্ষ । 

আকাজ্ষ। ক্রমেই বুদ্ধি পায়। তাহার ফলে, ক্রোধ অহঙ্কার কপটত! লোভ বা তৃষ্ণা! বিধ্বংস 

হয়। ক্রোধ অহঙ্কার প্রভৃতির ফলে অনন্তকাল হইতে জন্মজন্মাপ্তরের জাল! ভোগ করিতে 

হইতেছে । ধাহাদের মুক্তর জন্য প্রবল আকাজ্ষা! জন্মে, তিনি কুকম্ম-জনিত বন্ধনে আর 

নূতন আবদ্ধ হন না) অহঙ্কারাদি জনিত শ্রান্ত বিশ্বাস হইতেও তিনি মুক্তিলাভ করেন। ক্রমশঃ 

তাহাতে সন্বিশ্বা সঞ্তাত হয়। সেই সদ্বিশ্বাসের ফশে, একজস্মের পরেই তিনি পুর্ণত্বলাভে 

সমর্থ হন। বাহার বিশ্বাস পাঁবত্র হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি স্বিশ্বাসের অধিকানদী হইয়াছেন, তিন 

জন্মের মধ্যেই তাহার পূর্ণত্বলাভ অবসস্ভাবী। সুতরাং হাহাদের সম্তেগ বা মুক্তির আকাঙ্া 

জন্থিরাছে, তাহাদের পূর্ণত্বলাভের পথ ক্রমেই সরল হইয়া আসিতেছে । (২) 'নির্বেদ" 

অর্থাৎ পাধিব পদার্থে অশ্রন্ধা ) জন্মচক্রে দ্বণার উদ্রেক হইলে, পাথিব পদার্থে অরতি জন্মিলে, 
দেবগণ মনুষ্যগণ বা প্রাণিগণ, সংসারে যে সুথ আস্বাদন করেন, তত্প্রতি দ্বণা বা বিরক্তির 

তাব' আসে; সকল পদার্থের প্রতি নির্বেদ উপস্থিত হয়। এইরূপে যখন সকলেরই সহিত 
সন্বদ্ধের অভাব ঘটে, সংসার-পথ পরিত্যাগ করিয়! মানুষ তখন পূর্ণত্বের পথে প্রবেশ করে। 

(৩) *ধর্মশ্রন্ধা” অর্থাৎ ধর্দ্ের প্রতি ধ্রকাস্তিকতা। ধর্মের গ্রতি প্রীকান্তিকতার ফলে, 

ংসারের সকল গ্রকার সুখের ও আনন্দের প্রতি নিম্পৃহভাব আসে। তখন মানুষ গৃহধ্শা 
পরিত্যাগ করে এবং গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হুইয়! শারীরিক ও মানসিক সর্ববিধ ক্লেশের অবসান 

করে। কর্তনে, বিদ্ধকরণে বা সংযোগ-সাধনে যে কষ্ট উৎপন্ন হয়, এ অবস্থায় তাহা দুরে যায়, 

অবাধ-স্থখের অধিকারী হয়। (৪) “গুরুসাধর্্িকশুশ্রষণ” অর্থাৎ সষধর্দীদিগের এবং 

গুরুর আল্গান্বর্তিতা। এতন্্বারা আত্ম! “বিনয়” * অর্থাৎ সংশিক্ষা লাভ করে। বিনয় 

প্রভাবে এবং অনাচার পরিত্যাগে পুনর্জন্মের পথ রুদ্ধ হয়। অন্ধতম নরকে, পশুপক্ষিরূপে, 

নীচ মনুষ্য মধ্যে অথবা অপদেবতা পর্যযায়ে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। পরস্ত, গুরুর 

প্রতি আনুরক্তি প্রদর্শনে তাহার প্রশংসা-কীর্তনে ্টাহার সম্মাননার ফলে, সৎ-মনুষ্যরূপে 

অথবা! দেবতারপে জন্মপরিগ্রহ হয়। এইরূপে বিনয়-নির্দিউ প্রশংসনীয় কর্ম-পরম্পর! 

সম্পন্ন করিতে করিতে পূর্ণত্বর পথে অগ্রসর হওয়া যায়। (৫) পকলোচনা* অর্থাৎ 

গুরু-সমক্ষে কৃতপাপ স্বীকার। এতন্ত্বার] প্রতারণা, ভ্রমবিশ্বাম) বৃথা শারীরিক ফ্লেশ-স্বীকার 

প্রভৃতিনূপ কণ্টক-বেধ হইতে আত্ম! মুক্তিপাভ কত্রেন। পুর্ণমুক্তির পথে বিষ্বশ্বরূপ এ 

কণ্টকলমূহ আত্মাকে অসংখ্য জন্মের পথে বিঘুর্ণিত করে। গুরুর নিকট আপন ক্কৃত- 

পাপশ্বীকারে যে সরলতা সঞ্জাত হয়, তাহাতে আত্মা কপটতা-সংশ্রব-শূন্ হওয়ায় আর নূতন 

কন্ম উৎপাদন করে লা) পরন্ত পৃর্বাঞ্জীত কম্ধ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (৬) পনিন্দা' অর্থাৎ 

কৃতপাপ বিষয়ে অগুশে!চনা। তন্দারা পাপকর্থে অননুরাগ তু আত্মকর্ম ধবংস-প্রাপ্ত 

হয়। (৭) "গর্ত অর্থাৎ পাপ-সন্বন্ধে গুরুর নিকট অন্থশোচনা-প্রকাশ। ইঙাতে বিনয়ের 
ব। অনহ্ল'মকাভাবের উদয় তয়। তজ্জন্য পুনরায় দোষাবহ কার্ষে প্রবৃত্তি আমে না; পরস্ত, 

ধাক্তি হইতে পারে না। বিনদ্প-কাহাকে বলে, অর কোন্ জন বিনয় ("ক্ষার অধিকারী, উত্তরাঁধায়দ-শৃত্রে 

প্রথম অধ্যয়নে তাছার আলোচনা আছে । আমর! স্থানাস্তরে তাহার আভাষ প্রদান করিলাম! 



জৈন-দর্শন। ূ ৭৩ 

প্রশংসনীয় কার্যে নিম্বোজিত হই! গৃহত্যাগী সঙ্ন্যামী জন্মহেতুতৃত কর্মে বিরত হন। 
(৮) *দামার্িক* অর্থাৎ আত্মার নৈতিক ও মানমিক পবিত্রতা । এতন্বারা আত্মা পাপ- 

জনক কার্ধো কিরত হুন। (৯) “চতুর্কিংশতি স্তব" অর্থাৎ চতুর্বিংশতি জিনের উপাসনা 

আত্মার সদ্বিশ্বাসসম্পন্নতা। (১) বন্দন! অর্থাৎ গুরুর প্রতি ভক্তি ও লম্মান-প্রকাশ। 
এতদ্বারা নীচবংশে জদ্মগ্রহণ-মূলক কর্ম ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় এবং উচ্চবংশে জন্মগ্রহণের মূলীভূত 
কর্ম উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । এরুপ ব্যক্তিকে সকলেই শ্রদ্ধ! করেন ও সম্মীনের চক্ষে দেখেন 

অপিচ, তাহার প্রতি সকলেরই দদিচ্ছা-সন্ভাব প্রকাশ পায়। (১১) 'প্রতিকর্মণ অর্থাৎ পাপ 

কার্য হইতে বিরতি বা পাপকার্য্যের প্রতি বিভৃষ্ণ। এতদ্বারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গের আশঙ্কা 

থাকে না, আশ্রব ধ্বংস হর, সচ্চরিত্রত। রক্ষা পার, অষ্-মার়া (মাত বা মাত্র!) * 

অনুশীলন হয়, আত্মলংঘমে অবহেল। আসে না, পরস্ত দৃঢ়তা জন্মে। (১২) “কায়োৎসর্গক ঃ 

ইহাকে এক প্রকার যৌগিক-ক্রিপ্না বলিলেও বল! যাইতে পারে। এতন্্ারা অতীত 
»ও বর্তমান প্রায়শ্চিত্ত হইতে মুক্তিলাভ হয়। ভারবাহীর মন্তকের গুরু-ভার অপস্থত 
হইলে, সে যেমন সুস্থতা বোধ করে, কায়োৎসর্গ দ্বারা মাঞ্ষের অন্তর সেইর্প 
প্রশাস্তভাব প্রাপ্ত হয়; তখন, 'একমাত্র সচ্চিন্তায় মন নিবিষ্ট হুওয়ায় যোগী পুরুষ আনন্দ 

অনুভব করে। (১৩) প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ আত্ম-সংযম। এতম্্ারা আশ্রবের পথ রুদ্ধ 

হয়, কামনা! লোপ পায়; আর তাহার ফলে, সকল পদার্থের প্রতি অরতি ও প্রশাস্ত 

ভাব জন্মে। (১৪) *স্তবস্ততি মঙ্গল” অর্থাৎ প্রার্থনা! ও উপাননা। এতন্বারা উন্নত 

অবস্থায় উপনীত হওয়ায় পার্থিব বিস্কমানতা লোপ পায়; কল্পে এবং বিমানে (শ্বর্গ 
বিশেষে) স্থান হন্স। (১৫) “কালন্ত প্রত্যুপেক্ষণ1 ।” অর্থাৎ,-সময়ের সদ্বাবহার। 

এতদ্বারা সংক্ঞানের বাধা প্রদানকারী কর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (১৬) প্রারশ্চিন্তকরণ ) 

এতদ্বারা! পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়; কোনও অগ্তায় আচরণে প্রবৃত্তি আসে না। যিনি 

যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত করেন, তিনি প্রক্কৃত পথ ও পথের পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পথ বলিতে, 

সৎজ্ঞান লাভের উপায়, পুরস্কার বলিতে সতজ্ঞান; সজ্ঞানই মুক্তি। (১৭) ক্ষমাপণ, 

অর্থাং ক্ষমা-প্রার্থন।। ইহাতে মনের আনন্দ জন্মে। সর্বপ্রকার প্রাণীর 1 প্রতি করুণার 
ভাব আমে) আর তাহাতে চরিত্রের পবিত্রতা ও তয় হুইতে মুক্তি লাভ হয়। 

(১৮) "স্বাধ্যায় অর্থাৎ শান্ত্রান্ুণীলন ; সতগ্ঞান-অবরোধকারী কর্ম ইহাতে লোপ পায়। 
গ এই 'মায়। শব্দ নংস্কতে 'মাত। বা "মাত্রা" রূপে পারব্ক্ত হয়। জৈনদর্শন-মতে পঞ্চবিধা 'সমিতি' ও 

তিবিধ। /গুপ্তি' এই অগ্রবিধা “মায়! । সমিতির ও গুপ্তির বিষয় আলোচন। করিতে ম্বতন্ত্র প্রবন্ধ গ্রকটনের 

প্রয়োজন । প্রথম সমিতি 'ঈবা'-নমিতি | ঈর্ধয।-সমিতির অর্থ--মনুধা। পশু বা রখাদি ধে পথে গমন 

করে, সেই পথে গমন করিতে হইবে; অথচ, তৎপথে গমন-জনিত কোনও প্রাণী নিহত না হয়, তৎ্প্রতি 

লক্ষ্য রাখিতে হইবে । এইরূপ এক এক সমিতির এক এক ক্রিয়া। গপ্তি ও সমিতির মূল তথ্য অন্তত 

আলোচিত হইল। 

.ঁ মূলে আছে, 'সববপাণভূয়পীবসত্ব'। জৈন মতে, বাহার! দুই হইতে পাঁচ ইন্্রিয়ের অধিকারী, উড 
পগ-সম্পন। জীবগণ পঞ্চেন্্িয়ের অধিকানী। উদ্ধিদগণ স্ভৃত নামে অভিহিত। অস্ভান্ত প্রাণী 
স্ব! পর্য্যায়তুক্ত | 

৬ঠ__১০. 



৪ ভারতবর্ষ । 
(১৯) 'বাঁচনা' অর্থাৎ পথিশ্র পাঠ উচ্চারণ; শাস্ত্রোক্তি-সমুহ আবৃদ্ধির ফলে কর্দশ ধ্বংস-প্রাপ্ত 

হয, ধর্মপান্ত্র সংরক্ষিত হয়, পার্থিব অস্তিত্বের অবসান হইয়। আইসে। (২৯) 'পরিপৃচ্ছনা 

অর্থাৎ গুরুর নিকট প্ররশ্ন-জিজ্ঞাসা) ইহাতে হুত্রের ধারণ। ও সদর্থ প্রাপ্ত হওয়! যায়। 

সন্দেহ ও ভ্রমজনিত যে কর্ম, তাহা এতদ্বারা লোপ পায়। (২১) «পরাবর্তন/” অর্থাৎ 

পুনঃপুনঃ উচ্চারণ; শান্ত্রবাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারণে শব জ্ঞান হয় এবং তাহার স্থতিমধ্যে 

সহবন্ধ থাকে। (২২) 'অন্ুপ্রেক্ষা” অর্থাৎ শিক্ষিত বিষয় পুনঃপুনঃ চিন্তা করা। সপ্তবিধ 
কর্ধের যে বন্ধন, এতন্বারা তাহ! শ্লথ হইয়া আলে। ইহাতে আযুদ্ধ (অর্থাৎ যে কর্ম 
সবার! মানুষ নির্দি্ সমগন নির্দি্ কাল জীবিত থাকিবার আকাজণ করে, তাহা ভিন্ন। ) 
আযুস্ক কর্ম উৎপন্ন হউক বা না হউক, কিন্তু ক্রেশপ্রদ কর্্-মাত্রই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 
(২৩) ধর্মকথা অর্থাৎ ধর্মবিষয্ক আলোচনা । (২৪) 'শ্রতন্তারাধনা+-_ ধর্ম 

ক্রাস্ত পবিত্র জ্ঞান লাভ। (২৫) “একাগ্রমনঃসন্বিবেশনা”- সচ্চিস্তা কেন্জ্রীভূতীকরণ। 

(২৬) 'সংযম--সংষম দ্বার] পাপ হইতে মুক্তি লাভ ঘটে। (২৭) তপন”; তপন্তার 

প্রভাবে কর্ম ছিন্ন হয়। (২৮) ব্বাবধান”--এতদ্ব্ারা কর্দ ছিন্ন হয়। (২৯) “ম্ুথা- 

শাত ) সুখের আশ! পরিত্যাগ--কর্ধ-ধবংসের এক প্রধান উপাদান। (৩৯) “অগ্রতি- 

বধতা”__মানসিক স্বাধীনতা; পার্থিব পদার্থের প্রতি আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া! ্বাধীনভাবে 

ধর্মচিন্তা মনোনিবেশ । (৩১) “বিচিত্রশক্বনাসনসেবনা+--জনসমাগমশূন্ত স্থানে বাস 
ভ শয়ন। ইহাতে থাস্তের ও আচারের সংধম থাকে; অষ্টবিধ কর্ম হইতে মুক্তি ঘটে। 
(৩২) শবনিবর্ধন/'-_পৃথিবীর সহিত সন্বন্ধ-ত্যাগকল্পে সর্বপ্রকার কুকর্মে বিরতি, পুর্ববার্জিত 

কর্মের ধ্বংস-সাধন। (৩৩) “সম্ভোগ-প্রত্যাখ্যান--একস্থানে ব! এক প্রদেশে ভিক্ষা -গ্রহণে 

বিরতি। একস্থানে অবস্থিতি হেতু নানারূপ লোভ মোহ ন্ুখেচ্ছা সঞ্জাত হয়। সেই ভন্ত 
একস্থানে অধিক দিন অবস্থিতি-পৃর্বাক ভিক্ষা গ্রহণও নিষেধ। (৩৪) “উপাধি-প্রত্যাধ্যান-_ 
ব্যবহার্যয দ্রব্য পরিত্যাগ । ব্যবহারের উপষোগী কোনও দ্রব্যের আকাজ্ষা না থাকিলে 

তজ্জনিত অভাব বোধ হয় না। তাহাই স্খ। এইরূপ (৩৫--৪১) প্রত্যাখ্যান--আহারঃ 

কষায়ঃ যোগ, শঙ্ীর, সাহাষ্য, ভক্ত, সন্ভাব সম্বন্ধে আবশ্তক। আহারের জন্ত আকাঙ্জা 

নাই, রিপুশক্রবিমর্দিত, নৈষবর্শভাব, দেছে মমতাশুন্ততা, লহচরে আকাঁজ্ষাভাব, সর্ববিধ 

খাভ-গ্রহণে বিরতি, স্বভাব, বিবর্জন-__সম্যকদ্ধ লাভের. পথে. পরম সহায় (৪২), 

'প্রতিরপতা'- স্থবিরগণ ও সাধুগণ যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই. পথের অনুসরণ 
(৪৩) “বৈয়াবৃত্য'__তীরথক্করের, নাম. ও গোত্র লাভ জ্ত কর্মানুষ্ঠান। (85.) সর্ব গুপ- 
সংপূরণতা+ $. পুর্ণন্নপে সকল, গুণের অধিক্ষারী হইলে পুরন হয় ন/') শারীরিক: ও 

ম্টনসিক, ক্রেশ. নাঁখ হয়/ (:84)। বীভরাগতা--কামনাক়্, আকর্ষণ হইতে -মুক্কি ; শন্দ, 
স্পর্শ, বর্ণ, গন্ধ_-গ্রীতিপ্রদ হউক বা জগ্রীতিগ্রদ হউক, তৎপ্রতি বীতরাগ। (৪৬. 
ক্ষান্তি__সর্ব-বিপনে সহিষ্ুঃত!।: (8৭) মুক্তি) ভৃষ্ধ হইতে পরিজ্তাণ লাত। (৪৮ 
'আর্জব--সয়লতা। (৪৯) মার্দব-অহঙ্কার পরিত্যাগ, দত্রভাব। (৫০৫২) আিবিধ 
(লত্য__ভাব, করণ, যোৌগ। এই অরিবিধ সত্যেক্ন সাধনা মনের সরযাতা। বাক্যের সরলত' 



জৈন-দশন। ৭ 
এবং কর্মের সতত! আসে। -€৫৩--৫৫) ত্রিবিধ গুণুতা--মন, বাঁক্ঃ কায়) এতন্কার! 

মন বাক্য কায় সর্ব্কর্মে সতর্কত। অবলম্বনে সমর্থ হয়। ( ৫৬--৫৮) ব্রিবিধ সমাধারণা--- 
মনঃ, বাকৃ, কায়গ এভদ্বার! মন বাক্য ও দেছ বিনয়-সম্পর় নিক্মানগত হয়। (৫৯-৬১ ) 

ভ্রিবিধ সম্পন্নতা-_জ্ঞান, দর্শন, চরিব্র; এততম্বার/ আচার, বিশ্বাস ও জান অধিক্কৃত হয়। 

(৬২--৬৬) পঞ্চেন্্রিয় নিগ্রহ--শ্রোত্র, চক্ষু, স্রাণ, দিহ্ব!, স্পর্শ) এতন্বার! পঞ্চেন্রিয়ের 

ল।লস! দমিত হয়। (৬৭--৭১) [িজর-পঞ্চক--ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, প্রেমোন্দেশ- 

মিথ্যাদর্শন) এই পঞ্চ অভিজয়ে রাগ অহঙ্কার, ভ্রান্তি, আকাজ্ষা বিজিত হইবে) অপিচ, 
প্রেম, দ্বেষ, মিথ্যা বিশ্বান তিরোহিত হুইবে। (৭২) শৈলেশী অর্থাৎ সর্ধবিধ কর্মা, 

বন্ধন হইতে যুক্ত হুইয়া “কেবলী অবস্থায় উপস্থিতি। এ অবস্থায় সাধকের সকল কর্ম 
লোপ পাইয়াছে, তিনি পবিত্র চিন্তায় নিমজ্জিত রহিয়াছেন ) ক্রমে ক্রমে তাহার অবশিষ্ট 

কর্ম-চতুষ্ট় (বেদনীর, আযুস্ক, নামন ও গোত্র) লোপ পাইতেছে। (৭৩) অকর্মত- 

অথাৎ সর্বকর্-বিনিষ্মক্ত সন্তাব। এখন দেহরূপ তৈজস্ পরিত্যাগ করিয়া আত! খু 
পথে বিমানে উপনীত হুইয়! পরম মুক্তির অবস্থা লাভ করিয়াছে । সেই অবস্থাই সৎ 

অবস্থা । ভ্রিসপ্ততি অধ্যবপান্ন প্রভাবে কি প্রকারে সেই অবস্থায় উপস্থিত হওয়1 যায়ঃ 

তাহ! থে গভীর গবেষণার বিষয়, উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই তাহা! বোধগম্য হুয়। 
যে কর্মের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য শাস্তগ্রস্থের অশেষ উপদেশ, সে কর্পের 

গ্রকৃতি-পরিচ় জৈন ধর্মগ্রন্থে কিরূপভাবে প্রদত্ত হুইন্নাছে, অতঃপর তাহা অনুসন্ধান 

করিয়া দেখিবার চেষ্টা পাইতেছি। যে কর্মে আবদ্ধ হইয়া আত্মা 
অষ্টবিধ কর্প। জন্সচক্রে পুরু: বিঘৃর্ণিত হইতেছে, জৈন ধর্ধশান্্র মতে সে কর্ণ 

ষ্টবিধ) এ ১--(১) জ্ঞানাবরণীর় অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা সত্য- 
জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। (২) দর্শনাবরণীয়-_অথাৎ9 যে কর্ম দ্বার! সত্য-বিশ্বাকে আচ্ছন্র 

রাখে। (৩) বেদনীর--অর্থাৎ। যে কর্ম দ্বারা চিত ছুঃখ বা সুখ অন্বেষণে অন্ধাবিত হয়। 

(৪) মোহনীদ্ব--মর্থাৎ, যে কর্ম ছারা ভ্রান্তি উৎপাদন করে, ভ্রান্তি পথে লইর় 

যায়। (৫) আযুঃকর্ণান্ অর্থাৎ যে কর্থাদ্বারা! আমঘুঃকাল বৃদ্ধির পক্ষে চেষ্টা ,আসে। 
(৬) নামন্ অর্থাৎ যে কম্ বার! দেহস্থ আত্মাকে নাম-রূপে পরিচিত করিতে প্রয়াস হয়। 
(৭) গোত্র অর্থাৎ যে কর্ধ দ্বারা গোত্র নিদ্ধীারণে আগ্রহ আসে। (৮) অস্তরাক়্ অর্থাৎ 

অনন্ত সুখের পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে যে কর্ম বিশ্শ্বরূপ বিদ্যমান থাকে । কন্ম সাধারণতঃ 

এই অষ্টবিধ) কিন্তু এই অষ্টবিধ কর্মের আবার নানা বিভাগ ও উপবিভাগ আছে। 
যাহ! হজ্ঞানাবরণীয় কর্ম”, তাহ! পঞ্চবিধ ; “আত” ধর্বগ্রস্থ অধ্যয়ন'জনিত জ্ঞান যু 

'অভিনিবোধিক1”--আঅনুভূতিজনিত জ্ঞান) “অবধিজ্ঞান-_-অমান্জধিক কআতীন্তিয় জান? 

মনঃপর্যযায়'-_অপর ব্যক্তির চিন্তা বিষয়ে জ্ঞান 4 'কেবল+--শ্রেষ্ঠ অনস্ত ভান। এইরূপ 

দর্শনাবরণীয় কর্ম আবার নববিধ। সেই নববিধ কর্ম সন্ধিশ্বাসে বাধ! প্রদান করে। সেখ 
এইরূপ ;--যখা,--( ৯) নিদ্র! 3 নিদ্রার বাছ। সাধারণ অর্থ, 'দীপিকা'-কার তাহার এক সুশ্ধ 

অর্থ নির্দেশ করেন। তদনসারে নিদ্া! শব্দে-_জাগরণের আনন্দময় অবস্থঠ। (২) প্9প1- 
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কর্মশীলত। ) দীপিকার মতে, দণ্ডায়মান ব1 উপবেশন অবস্থায় তক্জ্রাভাব। (৩) নিদ্রানিত্র'_- 

অতি প্রগাঢ় নিদ্রার অবস্থা । (৪) প্রচলাগ্রচলা--অতিরিক্ত মাত্রায় কর্মমশীলতা; দীপিকার 

মতে--গতিহ্বীল মনুষ্তের নিদ্রাভাব। (৫) গভীরভাবে অন্তনিছিত প্রবল তৃষ্চা। (৬) 

চচ্ষু। (৭) অচক্ষু। জ্ঞানাবরণীয় কর্মের মধ্যে 'অভিনিবোধিকা, ও “শ্রুত” বিভাগণ্বয় যে 
অর্থে প্রবুক্ত, ট:কাকারগণের মতে, চক্ষু ও অচঙ্ষু তদ্তাবন্ধেতক। (৮--৯) প্রথমোক্ 

তিনটা বিষয়ে বিশ্বাস এবং তৎপরবস্তী ছুইটি বিষয়ে জ্ঞান। | 

জঞানাবরণী্ন ও দর্শনাবরণীয় কর্্দ যেমন যথাক্রমে পাঁচ ও নগ্ন ভাগে বিভক্ত) বেদনীর 

মোহনীয় প্রভৃতি কর্মও সেইরূপ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত দেখি। বেদনীয় কর্ম দ্বিবিধ 
আখ ও দুঃখ। সুখ ও দুঃখ যে আবার নানাভাগে বিভক্ত হইতে পারে, 

৮৮৮ সদ তাহ! বলাই বাস্ল্য। মোহনীয় কর্ম বিশ্বাস” ও “আচার” বিধায় প্রধানতঃ 
| দুই ভাগে বিভক্ত । বিশ্বাস-বিষয়ক মোহনীয় কন্দ আবার ব্রিবিধ (১) 

সত্য বিশ্বাস, (২) অসত্য বিশ্বাস, (৩) আংশিক সত্য বিশ্বাস ও আংশিক অসত্য বিশ্বান। 

আচার-বিষয়ক মোহনীয় কর্ম আবার দ্বিবিধ ;--(১) চারিটী প্রধান রিপু দ্বারা কত; (২) 

তদ্রতিরিক্ত অন্ুভাবন। দ্বারা সঞ্জাত। রিপু কর্তৃক উৎপন্ন যে কর্ম, তাহ! আবার ষোড়শবিধ ) 

অন্ভাবনাজনিত কর্ম সপ্তবিধ বা নববিধ )১-- ক্রোধ, অহঙ্কার, প্রতারণা, আকাঙ্ষা, বিরক্তি, 

স্্রীসংসর্গের কাঁমন প্রভৃতি মোহনীয় কর্ধের অগ্ভূক্তি। আযুষ্ক অর্থাৎ আয়ুঃবৃদ্ধির পক্ষে 

চেষ্টাজনিত কর্ম চতুর্ব্িধ ;-_-নরকের অধিবাসী, পণ্ড জন্মগ্রহণ, মনুষ্য জন্মগ্রহণ; দেব জন্মগ্রহণ 

নামন্ কর্ম ছুই প্রকার; সৎ ও অসং। উহার মধ্যে যে অনেক উপাঁবভাগ আছে, তাহ। 

বল! বাছল্য। গোত্র কম্ম দ্বিবিধ) উচ্চ ও নীচ। তাহার! আবার আট ভাগে বিভক্ত হুয়। 

অন্তরায় পাচ ভাগে বিভক্ত; দান, লাভ, সাময়িক স্থখভোগ, ধারাবাহিক সুখভোগ, শক্তি। 

এই যে অষ্টবিধ কর্ম, ইহার! সকলেই পরমাণু স্থান, কাল ও স্ফৃর্তির সহিত সন্বন্ধযুক্ত । এই 

কর্ম পরমাণুসন্বদ্ধে আত্মার উপর আধিপত্য বিস্তার করে, এই কর্ম স্থান-সম্বন্ধে আত্মাকে 

বদ্ধ করে, এই কর্ম কালবিষয়ে আত্মাকে জড়িত করে, এই কর্ম স্মুর্তি-সম্দ্ধে আত্মাকে 
অভিভূত করে। প্রত্যেক কর্মের সহিত -স্বন্বযুক্ত পরমাণু অসংখা--অনস্ত। বন্ধ আত্মার 

পক্ষে কন্মুগ্রন্থি-বূপ পরমাণু অনেক অধিক? কিন্তু মুক্ত আত্মার তুলনায় তাহ! অকিঞ্চিৎ। 

কর্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকিলে, সেই কর্ম আত্মাকে বেষ্টন করিয়! বসে; কিস্তু যিনি 

কর্ধের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কর্ম কিছুই করিতে পারে না। " অগ্নি 
প্রজ্বলিত হইলে তাহার সংশ্লিষ্ট পদার্থ ভশ্মীতৃত হয়? কিন্তু তৎসংশ্রবশূন্ত পদার্থের 

উপর ভাহার প্রভাব প্রকাঁশ পায় না। সেইরূপ, যে আত্মা কর্মসংশ্রব ছিন্ন করিতে 

সমর্থ হুইয্নাছেন, তাহায় উপর পরমাণু বা স্থান কাল শ্ফুত্বি কোনই প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে না। অপিচ, বিভিন্ন কর্শের স্থা্িত্ব-কাল অবস্থান ও শ্মৃত্তি বিভিন্নরূ” 
নির্দিষ্ট হয়। কোনও কণ্ধ ক্মরণাঁতীত কাল স্থায়ী, কোনও কর্ম মুহূর্তান্ত; কোনও করব 

অধিক স্থানব্যাপী, কোনও কর্ম অননস্থানে কার্যকরী; কোনও কর্ম সমধিক প্দষ্তিপ্রাপ্ত, 
কোনও কর্ম কিঞিৎ সঙ্কুচিত । জানিগণ কর্মের বিভিন্ন-বিভাগ-নমূহ অবগত হইয়া কর্মবন্ধন 
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হইতে মুক্তি লাভের জন্থ যথাশক্তি যত্ববান হইবেন। জ্ঞানাবরণীয় দর্শনাবরণীয় প্রভৃতি 
কর্সমূহের শ্বরূপ-তত্ব অবগত হইয়া, সন্ন্যাসী যখন সেই সকল কর্মাত্যাগে সমর্থ হইবেন, 
তখনই ঠ্াহার সংসার-বন্ধন ছিন্ন হুইবে। সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে, সঙ্গে সঙ্গে 
দ্বাবংশ পরিমহ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলে, জীবনের মূল লক্ষ্য পরম সুখময় মুক্তির পথে 

তিনি অগ্রসর হইতে পারিবেন। ইহাই জৈনদর্শনশাস্ত্রের মূল শিক্ষা । 

জৈনদর্শনের অন্যান্য শিক্ষা । 

-[জৈনদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়,_জিনদত্ত হরির অভিমত ;__-শবনয়'।_জৈন যতিগণের প্রথম প্রতিপালা +_ 
মুক্তির পথে বাধা-বিপত্তি--প্রায়শ্চত্ত /--সমতি ও গুপ্তি।-তাহার মুখা লক্ষ্য ;--জীবতত্ব।---একেত্রিয়' 

শ্বীক্্িয় প্রভৃতি ;-_পুজ।, মন্ত্র-_উপসংহার | ] 

জৈন্দর্শন সম্বদ্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় আরও অনেক আছে। তাহাদের তর্ক-পদ্ধতি, 

* প্রমাণ পরম্পরাঃ পাপপুণা, বন্ধন-মুক্তি, পুজা-পঞ্চাত গ্রসৃতি বিষয় আলোচন!। কফরিলেঃ 

জৈন-দর্শনের হিন্দু দর্শনের সহিত জৈনদর্শন কিরূপ সাঘৃণ্ুসম্পন্ন, তাহা! উপবন্ধি হইতে 
সক্ষিত্ পারে। তাহাতে হিন্দু-দর্শনের ও বৌদ্ধ-দর্শনের অন্তর্গত একটা বিরোধ- 
গরিচয়। ভঞ্জনের প্রয়াস দেখিতে পাই। শ্ত।দাদ--সেই চেষ্টার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। 

লজৈনদর্শনের যে সঙ্কিপ্ত পরিচয় জিনদত্ত হরি প্রদান করিয়! গিয়াছেন, প্রসঙ্গতঃ নিম়্ে 

তাহ! একটু উদ্ধত করিতেছি। তাহাতে স্থুলভাবে জৈনদর্শনতত্ব উপলব্ধ হয়। যথা )- 

"“জিনদত্তকুরিণ। জৈনং মতমিথমুক্ত ম-_ : 

বলভোগোপভোগানামুভয়োর্দীনলাভয়োঃ। 

অন্তরায়স্তথ! নিদ্র। ধী-রজ্ঞানং জু শুগ্সিতৃম্, 

হিংসারত্যরতী রাগদ্েষৌ রতিরতিঃ স্মরঃ॥ 

শোকে মিথ্যাত্বমেতেহষ্টাদশ দোষা ন যস্থ সঃ। 

জিনে দেবে! গুরুঃ সম্যকৃতত্বজ্জানোপদেশকঃ। 

জ্ঞানদর্শন্গণরিত্রাণ্যপবর্গস্ত বত্মনি। “ 

স্যাদবাদন্ত প্রমাণে দ্ধে প্রতাক্ষমন্থমাপি চ। 

নিত্যানিতাত্মকং সর্বং নব ততানি সপ্ত বা। 

জীবাজীবৌ পুণ্যপাপে চাশরঝঃ সংবরোইপিচ 

বন্ধো নিজিণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে। 
চেতনালক্ষণো জীবঃ স্যাদজী বস্তদন্ত কঃ। | 

সৎকর্্মপুদগলঃ পুণাং পাপং তস্ত বিপর্য্যয়ঃ, 

আশ্রবঃ কম্ধণাং বন্ধে! নি রশুদিয়োজনম্, 
অই্কর্ক্ষয়ান্মোক্ষোহথান্তর্ভীবশ্চ কৈশ্চন। 

 পুণ্যন্ত সংশ্রবে পাগন্তাশ্রবে ক্রিরতে পুনঃ 
ল্ধানন্তচতুকষন্ত 'লোক। গৃঢন্ত চাঁত্মনঃ 



৭৮ ভারতবর্ষ । 
ক্ষীণাষটকর্মণে। মুজিরিব্যাবৃতিধিনোদিতা ॥ 

গ্বরজোহরণা ভেক্ষ্যতুজে। লুঞ্চিতমুক্ধাজা১ | 

ম্বেতাত্বরাঃ ক্ষমাশীল! নিঃসঙল! জৈনসাধবঃ॥ 

লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকাহস্ডাঃ পাণিপাআ। দিগন্বরাঃ। 
উদ্ধা[শিনে। গৃহে দাতুখিতীয়াঃ ন্যৃজিনর্ষয়ঃ 1 
ভুঙ্ক্তে ন কেবঙং ন স্ত্রীং মোক্ষমেতি দিগন্বরঃ। 

প্রাছুরেধাময়ং ভেদে! মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ | ইতি। 

অর্থাৎ --'ঘ্িনদ্বত্তস্থরি এই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ধাহার বল, ভোগ, উপভোগ, 
দান, লাভ সম্বন্ধে অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই? নিদ্রা, ভীতি, অজ্ঞানতা, ভুগুগ্সা, হিংসা, 
রতি, অরতি, রাগ, দ্বেষ। রমণ। কাম, শোক, মিথ্য। প্রভৃতি অষ্টাদশ দোষ বাহার লাই; 

ভিনিই জিন, দ্বেব, গুরু, গম্যকৃতত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা । জ্ঞান, দর্শন, চরিত্র--অপবর্গের 

আর্থ।ৎ মোক্ষের পথস্বরূপ। স্যাঘাদ তাহাদের ভর্কপদ্ধতি $ প্রত্যক্ষ ও অনুমান ছুই প্রমাণ। 

সর্দ অর্থৎ বিশ্ব নিত্যানিত্যাত্বক $ তত্ব সপ্তবিধ ব| নববিধ|। জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, 

ত্র, লংবর, বন্ধ, নির্জরণ, মুক্তি,_এই নব-তত্বের ব্যাখ্যা অধুনা কথিত হুইতেছে। 
জীব ঠেতনালক্ষণাক্রান্ত ; £অজীব' তাহার বিপরীত-ভাবাত্মক ; সৎকর্ম-সমৃহই 'পুণা ; 
জাহান! বিপর্যয় “পাপ; 'আশ্রব কর্মের বন্ধন। “নির্জর__সে বন্ধের ছেদন; অষ্ট কর্দের 

ক্ষ যোক্ষ' ? ইহাই নবতত্বের নিগুঢ় অর্থ। ( মতান্তরে ) পুণ্য সংশ্রৰের ও “পাপ” আশ্রবের 

অন্তভূক্তি হয়। অষ্টকর্্ম ক্দীণ হইলে, নির্বাণ-মুক্তি জিনত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। (শ্বেতাম্বর 

ও দিগস্বর ছুই সম্প্রদায়ের পরিচয় অতঃপর প্রদত্ত হইয়াছে ।) শ্বেতাম্বর-জৈনসাধুগণ 
ক্ষমাশীল নিঃসঙ্গ কেশ-শ্মক্রধারী ও ভিক্ষাজীবী। দিগম্বরের! পাণিপাত্র ও পিচ্ছিকাধারী 

(চামর বিশেষ ) এবং উলঙ্গ । শ্বেতাগ্থরের! স্ত্ী-সংসর্গে বিরত, দিগন্বরেরা! স্ত্রী-নংসর্গে বিরত 
নহেন।” জিনাত্স্থরি সংক্ষেপে যে ভাবে জৈন-্ধর্ম্বের পরিচয় দিক্লাছেন, অধুনা তৎসম্বন্ধে 

সামান্ত মতান্তর দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু স্ুলতঃ এ কয়েকটা বিষয়ই জৈনদর্শনের মেরুদণ্ড. 
স্থানীয় । সেই কর্মের কথা, সেই কর্পক্ষয়ের বিষয়, সেই পাপ-পুণ্য, সেই তত্বজ্ঞান,_ 
লফল প্রসঙ্গই ইহাতে সংক্ষেপে বিবৃত আছে। উহাদের এক. একটা বিষয় বিশেষভাবে 

বুঝিতে গেলে অশেষ আযাদ আবশ্তক করে। পুর্বে আমক়! স্যাদ্বাদ বিষয়ে কিছু আলোচন৷ 
করিয়াছি। স্যাদ্বাদ--তর্করীতি-জৈনন্যায়। উহ! অনেকাস্তবাদ নামেও অভিহিত. হয্ক। 

সকল মতের বিবাদ-বিতগু! স্যাদ্বাদে সমাহিত হইয়াছে; জৈনদার্শনিকগণ ইহাই ঘোষণ! 

করেন। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ,কার স্যান্ধাদ সম্বন্ধে অনম্তবীধ্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন 

ভাহাতে ভুলভাবে স্যাদ্াদ্দের পরিচয় পাওয়! যায়। অনস্তবীর্য্ের সে মত ১--- 

“তছিধানবিবক্ষায়াং স্যাদস্তীতিগতির্ভবেৎ। স্যার্াস্তীতি গ্রয়োগঃ স্যাত্বনিষেধে বিবক্ষিতে ॥ 

ক্রমেপোভয়বাহয়াং প্রয়োগঃ সমুগ্লাজভাক। হুগপত্তদিবক্ষায়াং স্যাদ্বাচ্যমশিক্ততঃ। 

আসা বাচ/বিবঙ্ষাগাং পঞ্চম ভক্ষ ইক্যতে। অস্ত্য[বাচ্যবিবক্ষায়াং য্ঠভঙসমুভতবঃ 
সমুজ্য়েন ভুকশ্চ স্ধাছে! স্বপ্ন উচ্যতে | 



জৈন-শ ন। খঠ 

জর্থাৎ।--এবস্তবিশেষের' বিধান বা বিভমানতা বুঝাইধার ইচ্ছা করিলে, 'স্াদত্তি' বলিতে 

সুইবে। তাস্থার মিষেধ বা অভাব বুঝাইতে «সামাস্তি প্রয়োগ আবন্টকা। পর্যযাজদে 
ঘি উভগ্বের অর্থাৎ বিশ্তমানতাযর ও অভাবের আকাঙ্ায় শব প্রয়োগ করিতে হয়, তাহ 

হইলে, “স্যাদন্তি চ বান্তি চ' শব প্রয়োগ করিতে হইবে । কিন্তু যুগপৎ উভয় তাৰ বাক 
করিতে হইলে, 'স্যাদবক্তব্য বলিতে হইবে। এইকপ আদি জন্তি ভাব অবাচা বুঝাইতে 

হইলে “স্যাদস্তি চ অবস্তবা? ) নাক্তিভাঁ বুঝাইতে হইলে প্্যান্ান্তি চ অবস্তব্য? ; এষং 

অস্তি-নাস্তি-ভাব বুঝাইতে হইলে, “স্যাদন্তি চ নাস্তিচ অবক্তব্য বলিতে হইবে। ইহাছি 
'সপ্ততঙ্গীনয়' ৷ ভ্তায়দর্শনের খাছা "প্রতিজ্ঞা, জৈনদর্শনের “নয়” তাহাই। স্ভায়ার্শনের 

উদাহরণ” মধ্যে ছুই ভাব আছে) (১) অন্বী, (২) ব্যতিরেকী' অর্থাৎ বিস্তমানত! ও 
অনিগ্ভমানত!। এক্ষেত্রে 'অস্তিঃ-নাস্তিও অনেকটা তদ্ভাবমূলক |: “স্যাদ্ঘটোহস্তি' বলিলে 

ঘট আছে কিন্তু অন্য কিছু নাই, ইহাই বুঝাইয়া থাকে । আছে, বলিলেট থাকা ও না- 

থাকার ভাব আঙে; 'অন্তি' বলিলে অন্তি ও নান্ডি উভয় ভাব জাগরুক হয়। অপিচ, জন্তি 

ও নান্তি ছুই বিক্ুদ্ধ ভাব যে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, দেই জন্যই 'অস্তি নামি চ 
অবক্তত্য' বল! যায়। এইরূপে সৎ ও অসৎ) বিদ্যামানত! ও অবিস্তমানতা--অবক্তব্য হা 

পড়ে। বেদান্তবাদের বিরুদ্ধ-বিতর্কে জৈনদর্শনের “সপ্তভঙ্গী নয়” সৃষ্ট হইয়াছিল, মনে কক! 

যাইতে পারে । বেদান্ত “সৎ ভিন্ন অন্ত কিছুই নাই বলিয়া ঘোষণা! করিয়াছেন। 
বেদাস্ত মতে, সকল পদার্থের মধ্যেই সেই এক সন্ধা বিস্তমান। কিন্তু স্তাঘ্বাদ বুঝা ইলেন।--. 
অন্তি স্বীকার করিতে হইলেই নান্তি স্বীকার করিতে হইবে। অন্যি-নাক্তি পরম্পয়ের 

অচ্ছেন্ক সঘন্ধ। 'অপিচ) অন্তি-নান্তি যুগপৎ উভয়ভাব অবক্তবা। বেদাস্তের সৎ এবং 

বৌন্ধগণের 'ক্ষণিকবাদ',_-এই ছুইএর সামঞ্রন্ত-বিধানে স্তান্বদের সুচনা হইয়াছিল বলিয়া 
কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। বেদান্ত বলেন,_-“নিত শুদ্ধবৃদ্ধমুক্ত সত্যন্থভাব চৈতগই জগ্স্ত 
সং; ততিন্ন পরিমৃহীমান সকল বস্তই--( নামরূপ) মায়া ঝা! মিথ্যা । যাহা সৎ, জাষ্ঠা 

চিরদিনই সৎ; তাহা কখনই পরিবর্তনের অধীন নহে । যাহ। পরিবর্নশীল, তাহ! অন ।, 

ক্ষণিক বাদী বৌদ্ধগণ বলেন,--সংসারের সকলই পরিবপ্তনশীঙা। সংসারে এমন কিছুই নাই, 
যাছ! পরিবর্তন-প্রবাহ্থে নিপতিত নহে। যাহ! আজ আছে, তাহ! কাল নাই; বাহ! 

ক্ষণপূর্বো ছিল, তাহা আগপরে বিধ্বংসপ্রাপ্ত। সুতরাং নিত্য বলিয়া কোনও পদ 

স্বীকার কর! যাঁয় না।' 'ন্তাপ্বাদ' ও ছুই মতের (বেদান্তের সং এবং ক্ষণিকবাদের 

আনত) সামঞজন্ত-সাধন-প্রয়াসী। “সগ্তছগ্গী নয়? বুঝায় আঁত্য-নাস্তি উভয়েই কি প্রকার 

গ্রতিঠিত হইতে পারে। বেদাস্তের মূল লক্ষ্যে ধাহাদের বিপ্রম ঘটে, অথবা ক্ষণিকবাদের 
একদেশদেশী তর্কে ফাহারা বিভ্রাস্ত হন, স্তাদ্ব'দ ভাষাস্তয়ে ভাবাস্তায়ে, তাহাদের সে ভ্রাস্তি 

অপনোদন করিয়। আত্ম গ্রাধান্ত খ্যাপন- করে। সৃষ্ট-পদাখ দেখির। কৃষিকর্তার অস্তিত্ব' স্বীকৃত 

হয়।'. জগৎ আছে বলিয়্াই, জগৎকারণ জগদীগ্বয়ের- অঙ্চভাবনা। জনগণ: কিন্ত এ- জব 

ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন ন1। লে মতে-__ঘিনি:রাগত্ষবিযুদ্জ' অর্ছই, তিনিই: জৈলোক্া-পুজিত 
সর্ব ঈশবয়। সেই অর্তগণেয় আরাধন! করিয়াই-ফতিগখমুককিরপতে তার যাব 



৮৩ ভারতবর্ষ। 

.  ধিনি মুক্তির অভিলাধী, তাহার প্রথম গ্রতিপাঁল্য--বিনয়। “বিনয়” কি, তাহা বুঝিতে 
হইলে, 'উত্তরাঁধায়ন” প্রথম অধায়ন অভিনিবেশ সহকারে অনুশীলন করিবার গ্রয্ভোজন। 

বিনয়ের মধ্যে যে মহান ভাব নিহিত আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে 

বিনয় । পারিলেই মুক্তি অধিগত হয়। বিনয় কি, তাহা বুঝাইবার পুর্ব্বে বিনয় 
সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত বাক্তি কে, উত্তরাধ্যয়ন-সূর্টিত 

তাহার একটু পরিচয় আছে। উত্তরাধায়নের প্রথম অধ্যয়ন প্রথম স্থত্রে সেই বিষম বল! 

হইয়াছে । বিনয় যে কি কঠোর অনুশীলন, তাহাতে তাহা বুঝা যাক্স। যথ| ;- 
"সংজোগ! বিপ্পমুক্কদ্ম অনগারস্ন ভিখখুণো। 

বিনয়ং পাউকরিস্সামি আন্পৃব্রিং জুণেহমে ॥* 

আটা গ্রান্কৃত-ভাষায় লিখিত। সংস্কতভাষায় এবং বঙ্গভাষায় উহার যে অর্থ হয়, নিযে 
তাহ! প্রকাশ করিতেছি । “সংজোগ।' এব সংস্কৃতি সংষোগাৎ্। অর্থাৎ “সংযোগ 'হইতে+ 

'ঘর্থ স্থচিত করে। কিন্তু 'সংজোগা' বলিলেই ৫কানও কিছুর সহিত লম্বন্ধ-সংশ্রবের বিষয়: 

মন আসে। সেকি প্রকার? টীকাকার বলিতেছেন,--“সংজোগা-****. ংযোগাৎ ॥ বাহা- 

সংযোগাঃ ধন-ধাগ্ত-পুত্রকলআদয়ঃ তথ! আভ্যন্তর-সংযোগাঃ মিথাত্ব-ক্রোধ-মান-মায়- 

লোভাঃ তেভ্যঃ। অর্থাৎ, --বাহা-সংযোগ”ও আভ্যন্তর"সংযোগ দ্বিবিধ; ধন-ধান্ত-পুত্র-ক লত্র 

প্রভৃতির সহত যে সংযোগ, তাহ! বাহা-সংযোগ; আর মিথ্যাত্ব-ক্রে।ধ-মান-মাসা-লোভ 

প্রভৃতির সহিত যে সংযোগ, তাহা! আভ্য্তর সংযোগ । অুতরাঁং, 'সংজোগা' শব্দে এ 

উভগ্মবিধ 'সংযোগ হইতে” অর্থ নিম্পন্ন হয়। তার পর, সুজের দ্বিতীয় শব্দ__"বিপ্লমুক্ষন্প? । 

'অর্থম্বি প্রমুক্তস্যত বিশেষেণ নিশ্ম,ক্তলয' ? অর্থাৎ বিশেধভাবে মুক্ত । সুতরাং 'সংজোগা 

বিপ্লমুকস্স' যে কি অবস্থা, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন। যাহার ধন-ধান্য-পুত্র-কলত্রাদির 

'সহিত বাহা-সংযোগ এবং মিথ্যাত্ব-ক্রোধ-মান-মায়া-পোভ প্রভৃতির সহিত আভ্যস্তর-সংযোগ 

বিশেষভাবে লোপ পাইয়াছে, তাইরই বিষয় এখানে লক্ষ্য কর! হইয়াছে। আর তিনি 

কেমন? না--"অণগারস্স') অথাৎ১-অগগারন্ত, গৃহরছিতন্ত” । তিনি গৃছত্যাগী, সন্গ্যাস- 

ব্রতধারী। আর কেমন? না-_ভিথখুণো+ অর্থাৎ “ভিক্ষ্যো) মধুকববুক্ত্যাহারাং গৃহীত 

শরীরধারকসা”। তিনি মধুকরবৃত্তি অবলম্বনে বিভিন্ন স্থান হইতে কণ! কণা আহার 

ভিক্ষ। করিয়! জীবনধারণ করেন। এমন যে ব্যক্তি, তিনিই বিনয় শিক্ষার অধিকারী। 

'মহাবীর স্বামী তেমনই ব্যক্তিকে 'ৃবনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিতে বলিয়াছিলেন। - জঘুন্বামীর 
"নিকট নুধর্ণস্থামী সেই কথাই উক্ত ৃত্রে বাক্ত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন 

'পীন্ন্প সাধুর নিকটই এঁবণয়ম্ঠ (বিনয়ম.), «পাউকরিস্সামি' (প্রকটী করিষ্যামি ) অর্থাৎ 

বিনয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব; “আগুপুর্বং ( আহুপুর্যা ) সুণেহমে' (মম 'সকাশাৎ 

শৃণুত )7 আমার নিকট যথাক্রমে শ্রবণ করুন এই উাক্ততেই বুঝিতে পার। যায়, বিনয় 

“শ্রুবণের অধিকারী কোন্ জন! ধিনি ধনধাগ্তপুত্রকলত্রাদদি বাহা-সংযোগ এবং মিথ্যা-ক্রোধ- 
-জাঁন-মায। প্রভৃতি আভ্যত্তর সংযোগ হইতে মুক্তিলাভ কারয়াছেন3 যিনি বিশেষভাবে 

পংসার হন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যিনি মধুকর-রৃত্তি অবলম্বন কারয়া কণাকণা 



জৈন-দর্শন । ৮১ 

আঁহাধ্য দংগ্রহ করিগা জীবন-ধারণ করিতেছেন) সেই গৃহত্যাগী সন্ন্যাস-ব্রতধারী সাধুই 

বিনয্-শিক্ষার প্রকৃত অধিকারী। বেদাস্ত-দর্শনের প্রথম সুত্রে অথ শবের ব্যাখ্যায়, শ্রীমৎ 
শঙ্করাচাধ্য যে ভাহ্য * প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মতত্ব-জিজ্ঞান্থুর পক্ষে যে অধিকার 
অনধিকারের প্রসঙ্গ খ্যাপন করিয়! গিয়াছেন, এখানে তাহারই আভাষ দেখিতে পাই। শ্রীমৎ 
শঙ্করাচারধ্য লিখিয়াছেন,_-"বিধিবদধীতবেদবেদাঙগত্বেনাপাততোধিগতাখিলবেদার্ঃ অস্মিন্ 

জন্মনি জন্মান্তরে ব! কাম্যনিষিদ্ধ-বজ্জ্রনপুরঃসর নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিতোপাসনানুষ্ঠানেন 

নির্গতনিখিলকল্মবতর! নিতান্তনিম্্লন্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন প্রমাতা! অধিকারী |” এইরপ, 
বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ পাইবার অধিকারীর কঠোর ব্রহ্ষচর্ধয প্রয়োজন। -প্রোক্ত হত্রে তাহাই 

নির্দেশ কর! হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হুত্রে অধিকন্ধ বিনয়সম্পরের ও ছর্বিনীত জনের 

পরিচয় আছে। তাহাতে দেখি।_- 

"আণা-নিদদেল-করে গুরূণমুববাক্নকারএ। ইংগিযাগারসংপন্নে সে বিনীএন্তি বুচ্চঈ ॥ 
» জহা! সুণী ুটুকমী নিকসিজ্জই সব্বসো। এবং ছুস্সীল পড়িণীএ মুহরী নিকসিজ্জঈী ॥* 
অথাৎ--গুরুর আজ্ঞাই বাহার নিকট প্রমাণ, গুরুর ইঙ্গিতমাত্রই ধাহার জ্ঞান, 
গুরুর দৃষ্টি-গেঁচরে যাহার অবস্থান, তিনিই প্রক্কৃত বিনয়-সম্পনন। যে ছুঃশীল, 
গুরুদ্বেধী, বাচাল, অমিতভাষীঃ তাহাকে পুতিকর্ণি কু্ধুরীর মত বিতাড়িত কর! কর্তব্য । 
ফলতঃ, গুরুর আদেশানুবর্তী হইয়া! যে জন কঠোর সংযম অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়, 

বিনয় প্রতিপালনে তাহারই অধিকার। 

মুক্তির পথ যে কি ঘোর সন্কট-সমাকুল, সে পথে যে কি ভীষণ বাঁধা-বিপত্তি বিদ্তমান, 

পথের পরিচয় ব্যপদেশে, অষ্টবিধ কর্ম ও দ্বাবিংশ পরিপহ প্রসঙ্গে, তাহার আভাব_দিয়াছি। 

বিনয় যাহার প্রারস্ত, সে পথ কি কঠোর! মুল লক্ষ্য-_কর্মমধবংস 
পার । রতি ও বিরতির ফলে কর্থের উৎপত্তি হয়। অতি কঠোর সংযম-সাধন! ভিন্ন 

কর্ম ধ্বংস হয় না। নুতন কর্ম যাহাতে উৎপন্ন না হয়, তৎপক্ষে লক্ষ্য 

রাখিতে হইবে। অপিচ, পুরাতন কর্শ যাহাতে ক্ষর়প্রাপ্ত হয়, তৎপক্ষে যত্ববান হইতে হইবে 

জলাশয়ের জল-সঞ্চারের পথ রোধ হইলে, কিয়দংশ বাম্পাকারে বিলীন হয়, আর কিয়দংশ 

মনুষ্য ও পণুপক্ষী প্রভৃতির ব্যবহারে নিঃশেষ হইয়া আমে। কর্মক্ষয় বিষয়েও তদ্রপ বুঝিতে 
হইবে। নূতন কর্ম যাহাতে সঞ্চিত না! হয়, পরস্ত সঞ্চিত কন্্ম যাহাতে লোপ পাক, সন্ন্যাসীর্ 
তাহাই প্রধান লক্ষা হওয়া! আবশ্তক। কিন্তকি উপায়ে সে উদ্দেশ সাধিত হুইতে পারে? 
কঠোর সংযম-সাধন! ভিন্ন সে উদ্দেস্ত সিদ্ধ হওয়! সম্ভবপর নহে। জৈনদর্শন সেই কঠোর সংযম- 
সাধনাকে প্রধানতঃ বাহ্ ও আভ্যন্তর ভেদে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সেই বিবিধ 

সংযম-সাধন! আবার প্রত্যেকে ষড়বিধ উপবিভাগে বিভক্ত।. বাহ্-সংযম-সাধনা,--(১) 

অনশন, (২) অবমোদারিক] অর্থাৎ ক্রমোপবাসানুশীলন; সন্ন্যাসী প্রথমে যে আহার গ্রহণ 

করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাহাকে দ্বাতিশতি ভাগে বিভক্ত করিয় প্রতিদিন এক এক বিভাগ 

* পৃথিবীর ইতিহান, প্রথম থণ্ড। বেদান্ত দর্শন/--অধিকার-তন্ব-প্রনগগে ১২০ পৃষ্ঠায় এতঘিষয়ক 
আলোচন। দ্রষ্টব্য । 

৬১--১১ 



৮হ ভারতবর্ষ । 

কমাইর়। আনিবেন; (৩) ভিক্ষাচর্ধ্যা অর্থাৎ ভিক্ষাগ্রহণ, (৪) রস পরিত্যাগ, অথাৎ সুরপ 

খাস্ত পরিবর্জন, (৫) কায়ঃক্লেশ অর্থ/ৎ দৈহিক কষ্ট-নহিষ্ণুতা, (৬) সংলীনতা। অর্থাৎ নিঃনকগ,বাস। 

এই যে ষড়বিধ বাহ সংযম-সাধনা, ইহার মধ্যে বিবিধ জ্ঞাতব্য তত্ব আছেণ অনশন বিষয়ে 
বিধান দেখিতে পাই,--কেহ বা নির্দিই কাল অনশন-ব্রতধারী, কেহ ব। অনশনে জীবন উৎসর্ 

করিয়াছেন। অবমোদারিক! কেবল থান সম্বন্ধে নহে; ভিক্ষা গ্রহণে, বেশ-ভূষা-পরিগ্রহেও 

প্রতিপাল্য। ভিক্ষালন্ধ দ্রব্য বিষয়ে অথবা দাতা সন্বন্ধে তাহার কোনও চাঞ্চল্য আসিবে না, 
যথাপ্রাপ্ত থান্ঠে জীবন ধারণ করি৷ নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি জ্ঞানাম্বেষণে রত থাকিবেন, ইহাই 

বাহ-সংযম সাধনার উদ্দোশ্ত। আভ্যন্তর সংযম সাধনা আরও কত কঠোরঃ তাহ! বিচার করিয়া 

'দেখুন। আত্যন্তর সংযম সাধনা,_-(১) প্রায়শ্চিত্ত ; উহ! দশবিধ, প্রধানতঃ ক্কৃতপাপ 

বিষুয়ে গুরুর নিকট অকপটে আত্মথ্যাপন। (২) বিনয়; ইহাঁও দশবিধ; সম্যক শীলতাই 

ইহার প্রধান লক্ষ্য। (৩) বৈয়াবৃত্য অর্থাৎ গুরুর পরিচর্যা । (৪) ম্বাধ্যাম; উহা 

পঞ্চবিধ; নির্দিষ্ট পাঠ শিক্ষা ও আবৃতি, তদ্িষয়নে আচার্যের উপদেশ প্রীহছণ, পুনরাবৃতি, 

অভিনিবেশ, ধর্-প্রসঙ্গ । (৫) পাপকর ও কষ্টকর চিত্ত হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়! 

একাগ্রচিতে ধর্ম-বিষয়ে চিভাভিনিবেশ। (৬) ব্যুৎসর্গ অর্থাৎ শয়নে, উপবেশনে অথব! 

দগায়মানে স্থাণুর স্তায় নিশ্চল--প্রশান্তভাব। যে মহাপুরুষ উক্তবিধ বাহ ও আভ্যন্তর 

ধম-সাধনায় সমর্থ হুইয়াছেন, জন্মচক্রের আবর্তে তাহাকে আর কখনও বিঘৃর্ণিত হইতে 
হইবে না। 

জৈন-ধর্দের কঠোরতা পালনে আর যে সকল বিধি-বিধান আছে, তন্মধ্যে সমিতি ও 

গুপ্ত বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। উহার! 'অষ্টমাযাঠ নামে অভিহিত। পঞ্চসমিতি 

সমিতি. যথা ?--(১) ঈধ্যাসমিতি) যে পথ দিয়! মনুষ্য পণ্ড বা রথার্দি গতি- 
ও বিধি করে, অতি সতর্কতার সহিত সেই পথে চলাচল করিতে হইবে 3 

তি যেন কোনও প্রাণিহত্যা ন! হয়ঃ তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এ 

বিষয়ে অনেক কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়) পরিভ্রমণকালঃ আলম্বন কাল, পথ, 

জাযণ। ( ত্ব )--এই চারিটি বিষয়ে প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখা আবশ্তক। (২) 'ভাষা-সমিতি? 3 

মুছ অভিবাদন-মুলক মি সত্য বাক্য কথন; এ অবস্থার রাগ, অহস্কার, প্রতারণা, 

আকাঙ্া, হান্ত, বাচালতা এবং গালি_এই অষ্টবিধ দোষ পরিহার করিতে হুইবে। 

উপযুক্ত সময়ে নির্দোষ ও সার বাক্য উচ্চারণ এই নিয়মের অন্তর্গত। (৩) ঈীষণা-সমিভি ; 
ভিক্ষা! গ্রহণে যে দ্বিচত্বারিংশবিধ দোষ আছে, তাহ! পরিহার করিয়! ভিক্ষাগ্রহণ।; দেই 
দোষ নানারূপে সঞ্জাত হয়। যিনি দাতা তৎকর্তৃক কৃতদোষ 'উদগম নামে এবং যিনি 

গৃহীত ততকৃত দোষ 'উৎপাদন, নামে এবং ভিক্ষালন্ধ দ্রব্য ব্যবহার বিষয়ক দোষ 
গপরিভোগৈষণা” নামে অভিহিত হয়। * সেই সকল দোষ পরিহার পূর্বক ভিক্ষাগ্রহণ 

* উদগমদৌষ যোড়শ বিধ। সে দোষ থাকিলে ৈন-তিক্ষু খাস্য ভ্রবা ভিক্ষা করিতে পারিবেন না| 
যৌড়শবিধ উপগম দোষ ১ যথা,--€ ১) "আধাকরঙ্গিক' ; অপর কোনও ধর্দসন্প্রদারভুক্ত ভিক্ষুকের জন্য গৃহস্থ যে 
খাস প্রন্তত করে; তাহ। এই দোষ-বিশিষ্ট ; জৈন-ভিক্ষুগণ সেরূপ খান্ধ গ্রহণ কারবেন না। 'গুদ্দেশিক”* 
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করিতে হইবে ;--ইহাইি জষণ।-সমিতির' লক্ষ্য । (৪) 'আঁদান-সমিতি ; ধর্ম-কর্মানুষ্ঠানের 

জন্ত যে সকল দ্রবা আবশ্ঠক, বিশেষ পরীক্ষার গর তৎসমুদায় পরিগ্রহণ ও সংরক্ষণ। 
(৫) ভিচ্চার-সমিতি” ; লোকালয় পরিত্যাগণপুর্বক জনশূন্য স্থানে মলত্যাগ । এই পঞ্চবিধ 

*সমিতি” সম্বন্ধে .প্রতিপাল্য কঠোর বিধি-বিধান আছে; সন্ন্যাসীদের তাহ! বিশেষভাবে 

লক্ষ্য করিবার বিষয় । গুণ্তি ত্রিবিধ। স্থুলভাবে সেই ত্রিবিধ গুপ্তি সমিতিরই অস্তভূক্তু 
হুইয়া থাকে। সেই গুণ্তিত্রয়)--(১) মনোগুপ্তি; অনুশীলন এবং অন্ুধ্যান প্রতৃতিতে 

চিন্তার গতি যেন ইন্্রিয়-নুখ সাধনে পরিচালিত না হয়, তৎসম্বন্ধে মনকে দৃ্টীকরণ। 

ংসারে সত্য আছে, অসত্য আছে, সত্যের ও অসত্যের মিশ্রণ আছে, আবার ধাহ! সত্য 

নয় ও যাহ! অসত্য নয়, তাহারও মিশ্রণ আছে। গুপ্টিই মনকে সেই সকল বিষয়ে সতর্ক 
করিয়া দেয। (২) 'বাগণুপ্তি' ; জিহ্ব। যেন কদাচ কুবাক্য উচ্চারণ না করে, 

বাগ-গুণ্তিরূপ বাকা-সংযম তাহাই শিক্ষা! দেয়। সত্য, অসত্য, সত্যাসত্য, সত্য নয় ও 

'অসত্য নয়--এই চতুর্বিধ অবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন বাগুপ্তির লক্ষ্য । (৩) “কায়গুপ্তি' 

কায়োৎসর্ণ অবস্থায় দেহ যেমন নিশ্চল নিস্পন্দভাবে অধিষ্ঠিত থাকে, কায়গুণ্তি তাহাই 

উপদেশ দেয়। কিব! দণ্ডায়মানে, কিবা! উপবেশনে, কিবা উল্লম্ষনেঃ কিবা গমনাগমনে, 

কিব৷ ইন্দ্রিয়-পরিচালনে সন্াসীর দেহ কখনও কুচিস্তার অনুসরণ করিবে না, কখনও কোনও 

প্রাণীর কষ্টের ৭! বিনাশের কারণ হইবে না; কায়গুপ্তির ইহাই নিগুঢ় লক্ষ্য। ধর্ম 
জীবনের অনুশীলনে সমিতি-পঞ্চক এবং পাপ-কর্দের বিনিবর্তনে গুপ্রি-্রিতয়ের 

উপষোগিতা। এই সমিতির ও গুপ্তির গুঢ়-তত্ব যাহাদের অধিগত হুইয্নাছে, অপিচ 
ধাহারা তাহা কর্মে নিয়োজিত করাইতে পারিয়াছেন, সেই জ্ঞানিগণই জন্মচক্র হইতে 

উত্তীর্ণ হইবেন, জিন-পদ লাভ করিবেন। 

কোনও (বশে ভিক্ষুর জন্য যে থাস্য প্রস্তত হয়, তাহ৷ এই দোষ সংশ্লিষ্ট । জৈন-ভিক্ষগণ এবদ্িধ থাছ্য গ্রহণ 

করিতে পারিবেন ন1। এইরূপ পুতিক, উন্মিশ্রঃ গ্থবাপন।*কর্মিক, প্রাভৃতিক। প্রাছুঃকরণ। ক্রীত, প্রামিত্য। 

পরাভৃতি, শধ্যাহৃত, উত্ভিম্ন, মালাহত, আচ্ছিগ্তা, অনিঃহ্ত, অধ্যবপুর প্রভৃতি ভেদে ধোড়শ-দোধ উদগমদেব 

পর্যযায়তুক্ত। এই সকলের অর্থে বুঝিতে পার! যায় জৈন-ভিক্ষু ক্রয় করিয়! খাত্য সংগ্রহ করিবেন না; জোর 
করিয়াও কাহারও নিকট হইতে থাচ্য লইযেন ন। 1 পাঁচ জন অংশীদায়ের মধ্যে একজন অংশীদার কোনও থাস্ 

প্রদান করিলেও তাহীও লইতে পারিবেন না । উৎপাদন দৌবও বড়বিধ। বথা,--(১) ধাতৃ-কর্শপ। (২) 

দ্বতকর্্ণ। (৩) নিমিত্ত, (৪ ) আজীবিকা। (€ ) বপনীকা। (৬) চিকিৎসাঃ (৭) ক্রোধপিণ্ড প্রভৃতি। এই 
সকল উপাদক-ন্বোষের মূল লক্ষ্য এই যে, দন্নযাসী কাহারও সম্তানাদি প্রতিপালন পূর্ধক অথবা! কোনও সংবাদ 

আদান-প্রদান পূর্বক এথব। কাহারও ব্যাধি-টিকিৎসাপূর্ধ্বক, অথব। আত্ম-পরিচয় খ্যাপনপূর্বক অথব। ক্রোধাদি 

প্রদর্শনপুর্ধ্বক ভিক্ষ। গ্রহণ করিবেন না | তাহ! হইলে ভিক্ষাঙ্্ধ দ্রব্য উৎপাদন-দোষ-এই হইবে। শ্রহণৈধণ।- 

দোষ দশবিধ ; শঙ্কিত, অক্ষিত, নিক্ষিপ্ত ইত্যাদি ; ভীত ব্যক্তির নিকট তিক্ষা। এহণ প্রস্থতি এই পর্য্যায়েয 
অগ্তর্গত। 'পরিভোগৈষণা! চতুর্ধিধ ; যথা।__মংযৌজনা, অপ্রমাণ, ইঙ্গলি, অকারণ সুখাত্যের উপাদ্বান সমূহ 

সংগ্রহ, নির্দিষ্ট খাছ্ের অতিরিক্ত খান গ্রহণ, দুখাছ্য প্রাঙ্ির জন্ত ধনীর প্রশংসাধাদ, মন্দ খাস্যের জঙ্ক দরিজ্রের 

নিম্দাবাদ, শান্ত্-কখিত থাগ্যের পরিবর্তে অন্ত খাদ্য গ্রহণ। এইকপে ভিক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে ছিচত্বারিংশ দোষের 
বিষন্ন অনুধ্যান করিলে কি কঠোর সংঘম-নাধন জৈন যতিগণের জন্য বিহিত ইইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পার! ধায়। 
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জৈন-দর্শনের 'আঁর এক জ্ঞাতব্য বিষয়--জীবতত্ব। যে ভিক্ষু সম্যকৃরূপে জীব অবগত 

হইতে পারিয়্াছেন এবং জীব ও অজীব এতছুভয়ের পার্থকা উপলব্ধি করিয়া যথাবিহিত 
রা পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন; তিনিই আত্ম-সংযমশীল, তীহারই 

ও আত্ম সংযম-সাধন! পিদ্ধ হইয়াছে। জীব ও অজীব লইয়াই লোক" 

অঞ্ীব। (পৃথিবী); আর যেখানে কেবলমাত্র অজীব, তাহার নাম অলোক, 

(পৃথিবীর অতীত স্থান)। পদার্থ, স্থান, কাল ও স্যুপ্তি--ইহাদের সহিত জীব ও অজীব 

সন্ধযুক্ত। অজীব সাধারণতঃ ছুই প্রকাঁর;--(১) আকৃতি বিশিষ্ট, (২) নিরবয়ব। 

নিরবন্নব জীব. দশবিধ ও আক্কৃতি-বিশিষ্ট জীব চতুর্ববিধি। দশবিধ নিরবয়ব অজীব 

যথ|)--( ক) ধর্ম, (খ) উহার বিভাগ-সমৃহ) (গ) উহ্বার অনৃশ্ঠ অংশ-সমূহ, ( ঘ) অধর, 

($) উহার বিভাগ-সমূহ, (চ) উহার অনৃশ্ত অংশ-সমুহ, (ছ) আকাশ, (জ) উহার 

বিভাগ-সমু্, (ঝ) অনৃশ্ত অংশ-সমূহ, (এ) কাল (আস্ত সময়)। ধর্দথ এবং অর 
এই লোক অর্থ।ৎ পৃথিবীর সহিত সমভাবে বিস্তৃত। আকাশ, লোক ও অলোক ব্যাপিয়া' 

আছে । কাল অনন্তকাল বিছ্ধমান আছে। ধর্ম, অধর্দ এবং আকাঁশ--চিরছ্গিন আঁদি- 

অন্তহীন। কালও তদ্রপ;--বস্তগত ব৷ ব্যক্তিগত ভাবে ইহার আদি অন্ত উপলব্ধি হয়। 

অতঃপর অবয়ব-বিশিইট অজীব পদার্থের বিষয় এইরূপ-ভাবে কথিত আছে; উহার 

চতুর্বিধ /--(ক) মিশ্র পদার্থসমূহ ; (খ) তাহাদের বিভাগসমূহ; (গ) তাহাদের 
অনৃষ্ত অংশ-সমুহ ) (ঘ) পরমাণু-সমৃহ। মিশ্রপদার্থসমূহ এবং তাহাদের পরমাণুসমূহ 

লোকে বা লোকাংশে একাবয়বে অথব1 পৃথকভাবে অবস্থিত। নুস্ম পদার্থ-সমৃহ সংগ্র 

লোক ব্যাপিয়া আছে। স্ুুল পদার্থ-সমৃহ কেবলমাত্র পৃথিবীর পরিদৃশ্তমান অংশে বিদ্তমান 
রহিয়াছে । কাল বিষয়ে সেই অবয়ব-বিশি্ট পদার্থের অগ্রতিহত ধার প্রবাহিত হুই- 

তেছে। উহার আগ্মন্ত নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত ও বস্তুগত বিষয়ে দেখিতে গেলে, উহার 

আদি এবং অন্ত উভয়ই আছে। উহাদের স্ুর্তি পঞ্চবিধ; বর্ণ, গন্ধ, আশ্বাদ, স্পর্শ ও 
আকৃতি দ্বারা অন্ুমেক্ন। শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, হরিৎ ভেদে বর্ণ পঞ্চবিধ। সুগন্ধ, 

ছর্ণন্ধ তেদে গন্ধ দ্বিবিধ। তিক্ত, অন্ন, মধুর, কষার়, কটু ভেদে আন্বাদ পঞ্চবিধ। কঠিন, 
কোমল, গুরু, লঘু শীতল, উত্তপ্ত, মস্থণ, বন্ধুর ভেদে প্পর্শ অগ্টবিধ। বর্তলাকার, 

গোলাকার, ত্রিকোর্ণাকার, চতুফোণাকার এবং দীর্ঘকার ভেদে আকুতি পঞ্চবিধ।_ বল! 

বাহুলা, বর্ণ গন্ধ প্রভৃতির পুর্ধোক্ত বিভাগ-সমূহের আবার উপবিভাগ আছে। সেই 
সকল আলোচনা করিয়! অজীব-তব্ব নির্ধীরিত হয়। 

জীব শব্দে জৈনদর্শনে অনেক গভীর ভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে। জীব প্রধানতঃ দুই ভাগে 
বিভক্ত 7--( ১) সংসারী, (২) পিদ্ধ। বীহার! সিদ্ধ সম্যকত্ব প্রাপ্ত বা মুক্ত পুরুষ, দ্রব্য, 

স্থান, কাল, স্ফুর্তি ভেদে তাহাদের নানা পরিচয় প্রাণ্ড হওয়া যায়.। 

) বনী । মুক্ত বা. সিদ্ধ আত্মা_স্ত্রীলোকের হইতে পারে, পুরুষের হইতে পারে, 
নপুংসকের হইতে পারে, প্রচলিত ধর্দমতান্থগত ব্যক্তির হইতে পারে, 

অথব1 তথিরুদ্ধবাদীরও হইতে পারে, গৃহীর হইতে পারে, গৃহত্যাগীর হুইতে পারে » 
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বৃহতমের, ক্ষুদ্রতমের, নাঁতিক্ুদ্র নাঁতিবৃহজ্জনেরও সে অবস্থা আমিতে পারে উচ্চন্থানে, 

সমতলক্ষেত্রে, সমুদ্রে) নদী প্রভৃতির জলে, সে অবস্থায় উপনীত হইবার পথে কোনই বিশ্ব 
ঘটে না। তধে সংসারের সকলেই যে, সে মুক্ত অবস্থায় উপনীত হইতে পারেঃ তাহ। 

নহে। নির্দিষ্ট-সংথাক ত্রীপুরুষ) গৃহী বা সন্্যাসী, সে অবস্থ। প্রাপ্ত হন মাত্র। সকল 

স্থানেই যে সমভাবে মুক্তি-লাভের ব্যবস্থা আছে, তাহা নহে। এই মুক্তিলাভ সম্বন্ধে 

জৈনদর্শনে একট অন্ুপাতের উল্লেখ আছে। কুড়ি জন স্ত্রীলোক» ১০৮ জন পুরুষ, ১০ 

জন নপুংসক, ৪ জন গৃহী, ১০ জন প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী এবং ১০৮ জন শ্বধর্দ- 
পরায়ণ ভিক্ষু 'এক সময়ে মুক্তিলাভ করেন। বৃহত্মমাকৃতির ছুই জন, ক্ষুদ্রতম আকৃতির 
৪ জন এবং মধ্যাককৃতির ১০৮ জন এককালে মুক্তির অধিকারী হন। উচ্চ স্থানের 

৪ জন, সমুদ্রের ২ জন, জলের ৩ জন, ভূগর্ভের ২০ জন এবং পৃথিবীর অধিবাসী ১০৮ 

জন এক সময়ে মুক্তিলাভ করেন। কত জনের মধ্যে :যে প্র কয়জন উদ্ধার-লাভের 
অধিকারী, তাহার বিশেষ উল্লেখ নাই। ম্ুতরাং জগতে এ অনুপাতে জীব মুক্তি- 

লাভ করিতেছে বলিয়া! মনে কর! যাইতে পারে। কিন্তু মুক্ত আত্মা কোথার কি 

ভাবে অবস্থিতি করেন? কোন্ স্থান তাহার অধিগম্য নহে? £সম্যকত্ব-লাভের 

পর, আতআাই বা! কোথায় গমন করেন, দেহই বা! কোথায় অবস্থিত থাকে? এ 

সম্বন্ধে জৈন-দর্শনের উক্তি এই যে, যুক্ত আত্মা অলোকে গমন করেন না। তিনি এই 
লোকেই উর্ধদেশেই অবস্থিত থাকেন, দেহ এখানে পৃথিবীতে নিয়ে পড়িয়া! থাকে; আত। 

মুক্ত হুইয়! উর্ধদেশে গমন করেন। দ্বাদশ যোজন উর্ধে "সব্বার্থ নাম! বিমানে "ঈষৎ" 
প্রাগভাব' নামক ছত্রাকুতি স্থান নির্দিষ্ট হয়। মুক্ত আত্ম! তথায় গমন করেন। সেই 
স্থানের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার উভয়ই ৪৫ সহজ যোজন। তাহার পরিধি দৈর্ঘ্য-বিস্তারের ত্রিগুণ। 
সে স্থান কত ভাগে কি প্রকারে বিভক্ত এবং তাহার কোথায় কোন্ আত্মার স্থান নির্দি) 

অতঃপর তাহার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তাহাদের পরিদৃশ্মান কোনও আকৃতি নাই। তাহার! 

প্রাণরূপে সর্বত্র ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত। জ্ঞানে ও সতবিশ্বাসে তাহাদের শ্ফুর্তি। তাহার! 

অতুলনীয় অনস্ত সুখের অধিকারী। সংসারের সীমা উত্তীর্ণ হুইয়া, শ্রেষ্ঠ মুক্ত অবস্থায় 
উপনীত হইয়া, সদ্জ্ঞান ও সিশ্বাসের শ্ঢুপ্তি লাভ করিয়া, তাহারা এই লোকের এক অংশে 

নিত্য বিদ্ধমান রহিয়াছেন। | 
ধাহার1 মুক্ত-দিদ্ব-পুর্ণত প্রাপ্ত, তাহারা ভিন্ন অন্ত যে আর এক শ্রেণীক্প জীবের বিষয় 

বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যাহার! সংসারী, তাহার! আবার প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত )--৫১) 

গতিবিশিষ্ট, (২) গতিহ্ীন। গতিহীন জীব আবার ত্রিবিধ; (ক) 

মংসরী-জীব। পৃথিবী-জীব) (খ) জলজীব, (গ) উত্তিদ। গতিহীন জীব সাধারধতঃ 

এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়; কিন্তু ইহাদের মধ্যে আবার নান! উপবিভাগ 
আছে। প্রথম--পৃথিবী-জীব , উহার! স্থুলসুক্স ভেদে দ্বিবিধ। সেই দুই বিভাগ আবার স্ফুট 
অন্ফুট ভেদে বিভিন্ন উপবিভ্তাগে বিভক্ত। স্থল অথচ পুর্ণশ্ুততিপ্রাপ্ত পৃথিবী-জীব দ্বিবিধ 
মন্যণ অথবা বন্ধুর। মহ্থণত| সপ্তবিধ) কৃষ্ণ) নীল, লোহিত, হরিৎ, শ্বেত, পাংশুল, খ্বুদর। 
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বন্ধুর অবস্থায় উহ! যট্ত্রিংশৎ গ্রকার। স্ৃত্িকা, কম্কর, বালুকা, প্রস্তর, পাহাড়, শৈলজ লবণ, 

লৌহ, তায, টান, লীলক, রৌপ্য, স্বর্ণ, হীরক, হরিতাল, সিন্দুর, সাসফ (ধাতু বিশেষ ) 
রসাঞ্জন, বিষমিশ্রিত. লাল রং, প্রবাল, অন্র-পতল, অন্র-বালুক! $ এইগুলি বিতিন্ন জাতীয় স্থুল 
পৃথিবী দেহের অন্ততুক্ত। এতত্তিন্ন নানা জাতীয় মুল্যবান প্রস্তর আছে; যেমন--্ফটিক, 
লোহিতাক্ষ, মরকত, মশাবগল্প, হুর্য্যকাস্ত, চন্ত্রগ্রভা, হুংসগর্ভ, চন্দন, জলকাস্ত, লালখড়ি 
ইত্যাদি। এইরূপ -বট্ুজিংশবিধ স্থল পৃথিবীর উল্লেখ হয়। নুক্ষস পৃথিবী একবিধ ; উহার 
কোনও প্রকারাস্তর নাই। এই শুক্মভাব সমগ্র লোকে পরিব্যাপ্ত। শ্ুলভাব কেবল এই 

লোকেই পরিদৃ্ই হুয়। বল! বাছল্য, স্থান বিষয়ে এবং কাল বিষয়ে এই পৃথিবী-জীবের 
আবস্থাস্তর ঘটিয়া থাকে। অবিচ্ছিন্ন কাল-প্রবাছের বিষয় ম্মরণ করিতে হইলে, এই পৃথিবী- 

দেহের আদি অস্ত নাই। কিন্তু যদি বর্তমান কাল-বিষয়ক ব্যবধানের অন্ততূ্ত করিয়! বিচার 
কর! হয়, তাহ! হইলে উহ্থার আদি ও অন্ত স্বীকার করিতে হয়। তদমুসারে পৃথিবী-ভজীবের 

অতি দীর্ঘ আযুঃকাল দ্বাবিংশ সহন্্র বর্ষ এবং ইহার অতি-ুস্স আফুঃকাল মুহুর্তেরও অনধিক । 

€েমন কাল সম্বন্ধে সন্ধযুক্ত করিয়! পৃথিবী-জীবের আমুঃকাল নির্ধারিত হইয়া থাকে, সেইবপ 

বর্ণ, গন্ধ, শ্বাদ, স্পর্শ, অবয়ব, স্থান প্রভৃতি সম্থন্ধেও উহার সহ্শ্র সহস্র পর্য্যায়ভেদ পরিকল্পিত 

হুইতে পারে। পৃথিবী-জীব যেরূপ সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত হয়, জলঞজীবও সেইরূপ 

হুষ্ম স্ুল ছুই ভাগে বিভক্তঃ এবং তাহারা পুর্ণস্ক,ট অন্ফ,ট ছুই ভাবে অবস্থিত। স্থল এবং 

পুর্ণশ্বিট জল-জীব পঞ্চবিধ ) পরিশ্রুত জল, শিশির, ধর্ম, কুয়াসা+ হিমশিল! | হুম জলজীব 

একবিধ; তাহার গ্রকার-ভেদ নাই। শুক্ষ্সভাবে উহ! সর্বলোকে বিস্তৃত; কিন্তু স্থলভাবে 

উহ! এই পৃথিবীর এক অংশে মাত্র অবস্থিত। কালাদি বিষয়ে পৃথিবী-জীবের যেমন প্রকার- 
ভেদ পরিলক্ষিত হয়, জলজীবেরও সেই অবস্থা বুবিতে হইবে। তৃতীয়তঃ--উত্ভিদজীব। 

উহ্ারাও পূর্ববৎ স্থল-হুশ্ম ছুই ভাগে এবং পুর্ণস্কট অস্ফুট ছুই ভাবে অবস্থিত। স্থূল এবং 
পূর্ণপরিস্ফুট উদ্ভিদের আবার ছুই বিভাগ আছে। প্রথম,_-একজাতীয় আক্ৃতিবিশিষ্ট ঃ 
দ্বিতীয়,--পরম্পর বিভিন্ন-আক্কৃতি-বিশিষ্ট। যাহাদের আকৃতির ম্বাতন্ত্য আছে, সেই শ্রেণীর 

মধ্যে নিন্নলিখিতগুলি উল্লিখিত হয়; যথা,-বৃক্ষ, গুচ্ছ, গুল) লতা, বল্লী, ভৃণ, বলয় 
(তাল-জাতীয় বৃক্ষ), পরবগ (ইক্ষুজাতীয় বৃক্ষ) কুষণ (সর্পছত্র ভেকছত্র ইত্যাদি ), ওষধিৎ 
হুরিতকায় ইত্যাদি। এই সকল উদ্ভিদের স্বতন্ত্র দেহ আছে। সেইজন্তই ইহারা ্বতত্তর-দেহবিশিষ্ট 

উদ্ভিদ পর্যায়ের অন্ততুক্তি। অভিন্ন সাধারণ-দেহবিশি্ই উত্ভিদ্বের মধ্যে নিয়লিখিতগুলি 

উল্লিখিত হয় ;--আলু, মূলা, আদা, কদলী, রশুন, পেয়াজ, হরিপ্র! ইত্যাদি। উদ্ভিজ্জীবের 

স্থূল অবস্থা! উক্ত ছুই ভাগে বিভক্ত। উহার সুল্ম অবস্থা, একই প্রকার) তাহার মধ্যে 
কোনও ভেদভাব পরিদৃষ্ট হয় না। এই উত্তিদ জীবের মধ্যে স্থান-কালাদির যে বিভাগ 
আছে, তাহ। পৃথিবী-জীব প্রভৃতির সহিত সাদৃশ্-সম্পন্ন । গৈনশান্ত্রে উত্তিদকে যে জীব মধ্যে 

পরিগণিত কর! হইয়াছে, হিন্দুশাস্ত্রেও তন্রপ উক্তি দেখিতে পাই। আধুনিক বিজ্ঞান উত্তিদের 
জীবত্ব গ্রমাণ পক্ষে যে গবেষণার পরিচয় প্রদান করিতেছে, সে প্রমাণ ভারতবর্ষে বহুকাল 

পুর্বব-হইতেই বিস্তমান আছে। ৃ ৃ 



জৈন-দশন। ৬ 

গতিহীন জীব যেরূপ ত্রিবিধ, গতিবিশিষ্ট জীবও সেইরূপ জিবিধ। বথা)--(১) অঙ্গি- 
জীব, (২) বায়ুজীব, (৩) প্রাণেন্দ্রিয্বিশিষ্ট জীব। . এই ভ্রিবিধ গতিবিশিষ্ট' জীবের মধ্যে 

* আবার বিভিন্ন বিভাগ আছে। আগ্মজীব-সমূহ প্রথমতঃ ছুই শ্রেণীতে 

নি বিভক্ত )-স্থুল ও সুক্ম। এ ছুই বিভাগই আবার পূর্ণস্ুট ও অস্ফুট 
ছুই ভাবে অবস্থিত। স্থূল এবং পূর্ণস্ফুট অগ্নিজীব নানাবিধ; পাথুরে 

ফয়ল/, অগি, অগ্রিশিখা, অগিসংযুক্ত তুষ, বিহ্যৎ, উক্কা' প্রভৃতি এই বিভাগের অস্তর্গত। 

সুগ্ অগ্নিজীবের কোনও প্রকার-ভেদ নাই; উহা এক ও অভিন্ন । স্থান-কালাদি-ভেদে 
অগ্নিজীবের যে অবস্থান্তর হয়, তাহ! পৃথিবীজীব প্রভৃতির সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। বার়ুজীবও 
সুল-হুস্মভেদে দ্বিবিধ। উহার সুস্্রভাব অগ্নিজীবেরই অন্রূপ। স্থুল ও পূর্ণ পরিম্,ট 
অবস্থায় উহ1 পঞ্চাবধ বিভাগে বিভক্ত হুয়। বথা,--উতৎকলিক! (বার্তা-প্রবাহ ), 
মুণ্ডলিক! ( ঘূর্ণীবায়ু), হিমশিলা-সংযুক্ত বাযু-প্রবাহ, সম্বর্তিক1 (তুর্ণদ বাছু প্রভৃতি )। 

* প্রাণেন্দিয়-বিশিষ্ট গতিশীল জীব সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হুইয়। থাকে । যথা,--(১) 
্বন্ত্রিক্স অর্থাৎ যাঁহাদের দুইটা ইন্দ্রিয় আছে; (২) ত্রীন্দ্রিয় অর্থাৎ যাহাদের তিনটা ইন্্রিয় 
আছে; (৩) চতুরিন্ত্রির অর্থাৎ যাহাদ্দের চারিটি ইন্দ্রিয় আছে; (৪) পঞ্ষেন্দ্রিয় অর্থাৎ 

যাহাদের পাঁচটি ইন্ত্রির় আছে। দ্বীন্দ্রিয় জীব স্থুল-স্প্-ভেদে দ্বিবিধ) আক তাহার! পুর্ণন্ফুট 
ও অস্ফুট ঘ্বিবিধ ভাবে অবস্থিত। কতকগুলি খ্বন্ত্ি্র জীবের উপবিভাগ নিয়ে উদ্লিখত 
হইল) যথা,_-কীট, কড়ি, শঙ্খ, শঙ্খাঙ্ক, শন্ুক) গুক্তি, জলৌক। ইত্যাদি। এই সকল 
এবং বনু দ্বীন্ত্রি জীব পৃথিবীর এক অংশে অবস্থিতি করে। নর্বক্র তাহাদের স্থান 

নাই। এই থ্বীন্রিক্জ জীবগণের জীবনকাঁল অতি উদ্ধী সংখ্যায় দ্বাদশ বৎসর এবং অতি 
্বানকল্পে এক মুহর্তেরও অল্প সময়। তাহাদের দেহের বিদ্মানতা বিষয়ে এ একই রূপ 

কাল-পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। শ্রীন্দিয় বিশি্ই জীবও স্থুল-সুক্ষ-ভেদে দ্বিবিধ। পুর্ণস্ফট ব। 
অশ্মুটভাবে তাহাদের অবস্থিতি। তাহাদ্দের উপবিভাগ-সমূহ ১ যথা,__কুম্থ, অর্থাৎ কীটাণু$ 
পিপীলিক!, ছারপোকা, উই, বৃশ্চিক প্রভৃতি । শ্রীন্দ্রিয় জীব পৃথিবীর স্থান-বিশেষে অব 

স্থিতি করে। ত্রীন্দ্রিয় জীব উর্ধ সংখ্যায় ৪৯ দিন জীবিত থাকে । চতুরিস্রিয়-বিশিষ্ট 
জীবও স্থুপ-ুক্্ভেদে ছুই ভাগে এবং পূর্ণশ্কউ অস্ফুট ছুই ভাবে অবস্থিত। তাহাদের 
বিভাগ-সমূহ ? যথ/,-_মক্ষিকা, মশক, পতঙ্গ; বৃশ্চিক প্রভৃতি জাতীয় নান! জীব এই শ্রেণীর 
9৪ ৷ ইহাদের আফুঃকাঁল মুহূর্ত হইতে ছয় মাস পর্ধ্যস্ত। 

তঃপর পঞ্চেন্দ্ি-বিশিষ্ট জীবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেছে। পঞ্ষেন্দরিক্-বিশি্ জীব চারি 
নি বিভক্ত। (১) নরকের অধিবাসিগণ, (২) তি্যকৃগণ, €৩) মনুষ্যগণ। (৪) 

দেবগণ। নরকের অধিবামিগণ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়! সপ্তবিধ 
নরকে অবস্থিতি করে। তাহাদের নাম-_রদ্বাভ, শর্করাঁভ, বালুকাভ, 
পক্ষাভ) ধূমাত, তমা, ভমতমা। এই সাত শ্রেণীর নরকবাসী জীব পৃথিবীর, 

এক অংশে বসতি করে। ইহাদের জীবন-কাল নুনকল্পে দশ সহত্র বর্ষ হইতে বহু 

'সাগরোপমা” বর্ষ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে | পঞেস্তরি্-বিশিষ্ট যে তিরধ্যক্-জাতীয় জীব, তাঁহারা ও 

পঞ্চেক্রিয়-বিশিষ 
জীব। 



৮৮ ৃ্ ভারতবর্ষ । 

ছুই শ্রেমীতে বিভক্ত । উহাদের এক জাতীয় জীব “সম্মূচ্ছিম' নামে অভিহিত হয়ন। তাহার! 

পারিপার্থিক পদার্থের সংযোগে সমুৎপন্ন ও সংবদ্ধিত হুইয়া থাকে । পঞ্চেন্র্িয়-বিশি্ 

অপর শ্রেণীর তির্ধযক্ জীৰ উদরাভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে। এবন্বিধ তির্ধ্যকৃ জীব তিন 

শ্রেণীতে বিভক্ত ১ (১) জলচর; (২) ভুঁচর, (৩) থেচর। মত্ত্য, কচ্ছপ, কুভ্ভীর, মকর, 

শিগুক প্রভৃতি পঞ্চবধ জলচর এই শ্রেণীর অন্তভূক্ত। চতুষ্পদ এবং সরীন্যপ-ভেদে 

পঞ্চেক্জিয়-বিশি্ট তূ-চর তির্ধ্যক জীব ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত। চতুষ্পদ চতুর্বিধ। (১) 

একক্ষুর বিশিষ্ট অসশ্বাদি, (২) দবিক্ষুরবিশিষ্ট গবাদি, (৩) বহুক্ষুরবিশি্ট গজাদি 

(৪) নখবিশিষ্ট জন্ত সিংহাদি। সরীস্থপ ছ্বিবিধ। যথাঃ-(৯)যাহার! বাছতে ভর দিয়া 

গতিবিধি করে, যেমন টিকৃটিকি প্রভৃতি; (২) যাহার! বক্ষের উপর ভর দিয় গতিবিধি 

করে, যেমন সর্পাদি; পক্ষেস্ত্রিয়-বিশিষ্ট তির্ঘ্ক্ জাতীয় জীবের মধ্যে আর এক শ্রেনীর 

যে জীব আছে, তাহার! পক্ষ-বিশিষ্ট। এই পক্ষ বিশিষ্ট তির্ধগ্ জীব আবার 'চারি 

শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এক শ্রেণীর পক্ষ পরস্পর সংলগ্ন, যেমন বাছুড় প্রভৃতি। আর. 

এক শ্রেণীর পক্ষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন) যেমন সাধারণ পঙ্গী জাতি। আর এক শ্রেণীর 

পক্ষ বাক্সের আকুতি-বিশি্। চতুর্থ শ্রেণীর পক্ষ-বিস্তার-সেই জীবের আসন মধ্যে 

পরিগণিত হয়। * 

পঞ্চেন্দ্িয়-বিশিষ্ট গতিশীল জীবের পর্যায়ে মনুষ্য উচ্চতর বলিয়। অভিছিত হয়। 

মনুষ্য প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী পসন্মুচ্ছিম* এবং অন্ত শ্রেণী জননী- 

জঠর-সমভৃত। “সম্মুচ্ছিম” শব্ষে শ্বতঃ-উৎপন্ন ভাব প্রকাশ পায়। 

মনুষা-পর্যাস। পদা্থবিশেষ ছইতে মনুম্যের উৎপত্তির বিবরণ পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে 

পাই। ক্রমবিকাশবাদিগণের এক সম্প্রদায়ের মত এই যে, পারিপার্থিক 

পদার্থবিশেষের সব্ন্ধ-সংশ্রবে মনুষ্যের উৎপত্তি ঘটিগাছিল। জৈন-শান্ত্রেরে “সন্মুচ্ছিম* 
বিভাগ সেই আভাষ প্রদান করে। কোনও কোনও টাকাকার শব্যার্থের আলোচনায় এই 

মতেরই পোষকতা৷ করিয়া গিয়াছেন বটে? কিন্তু অন্ত শ্রেণীর টীকাকারগণ এ শবের অন্তরূপ 

অর্থও নির্দেশ করেন। তীহারা বলেন যেঃ যাহাদের মানদিক বৃত্তিসমুহ স্ফণ্তি লাভ 

করে নাই, শাস্ত্র তাহাদিগকেই *সম্মূচ্ছিম” পর্যযায়-ভুক্ত করিম্পা গিয়াছেন। এ ব্যাখা 

সমীচীন হইলেও অপরাপর জীবজন্ত বিষয়ে যখন এ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন 
ধী অর্থের সার্থকতা উপলব্ধি হয় না। যাহা হউক, শেষোক্ত পর্যযায়তুক্ত অর্থাৎ জননী- 
জঠরোৎপন্ন মনুষ্য সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহারহ আলোচনা কর! 

যাইতেছে। উত্তরাধ্যয়ন জৈনশাস্ত্র মতে সেই পধ্যয়়ের মনুষ্য ভ্রিবিধ বিভাগে বিভক্ঞ। 

* শেষোক্ত দ্বিবিধ পক্ষবিশিষ্ট তিধ্যক্ জীবের বিশেষ পরিচয় টীকাকারগণ প্রদান করিতে পারেন নাই। 

উত্তরাধায়ন লিখিত হুইবার সম্ক চতুর্বিধ পক্ষবিশিষ্ট তিধ্যকৃ জীব এতদেশে বিদ্যমান ছিল, সপ্রসাণ হইলেও 

টাকা-রচনার সময় তাহাদের অন্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছিল বলিয়া মনে কর যাইতে পারে। যাহাদের পক্ষ 

বাক্সের আকৃতি, তাছার। 'সমুদগ' নামে পরিচিত হইয়াছে। উহ্থারা 'মানপোত্তর' দেশে অর্থাৎ মনুষোর 

জাবান-হানের বাহিরে জবস্থিতি করে। 
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প্রথম, বাহায়। কর্শাভূমিতে বাপ করেন। দ্বিতীয়, বাহার! অকর্ম-ভূমিতে বাস করেন। 

ভূতীয়, ধাহার! অনু্লেধযোগ্য মহাদেশ-সমূছে বাস করেম।. এখন, কর্মতুমি কাহাঁকে বলে, 

বুঝিতে হইবে | জৈনশান্ত্রকারগণ নির্দেশ করিয্লাছেন--পৃথিবীর যে অংশের মনুস্যগণ 

ধর্মকর্ণের অনুষ্ঠানে নিত ব্যাপৃত থাকেন, সেই অংশের নাম--কর্মতভৃষি । তদচুসায়ে জু 
দ্বীপের মধ্যে ভারত, ত্ীরাবত ও বিদেহ কর্ণভৃমি মধ্যে পরিগণিত। আর যে জংশের 
মন্যাগণ ধর্দাকর্শের অনুষ্ঠান-পয়াণ নছেন, সেই অংশ অকর্মতৃমি মধ্যে পরিগণিত । 

গুরু ক্ষুপ্র মহাদেশের মধ্যে হিমালয়ের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সপ্তত্বীপপুঞ্জকে 

নির্দেশ করা হইয্লাছে। সেই পকল স্থানে উপকথা-কথিত অদ্ভুত প্রকৃতির জাতির! 
বাম করে। যেমন জননীজঠরসস্ভৃভ মনুষ্য-জীবের, তেমনই “সম্মুচ্ছিম** পর্য্যাযভূক্ত 

মন্ুাজীবেরও বিভাগ উপবিভাগ আছে। প্লন্ুক্ছিমগণ” পৃথিবীর কোনও এক অনির্দিষ্ট 

অংশে বাস কয়ে। 

.. পঞ্চেক্রিয়-বিশিষ্ট গতিশীল জীবের মধ্যে দেবগণ উচ্চতম পর্য্যায়ে অবস্থিত। তাহার! 
চারি বিভাগে বিভক্ত। যথা,_-(১) ভৌমেয়িক, (২) ব্য্তর,॥ (৩) জ্যোতিক্ষ, (৪) 

বৈমামিক । ভৌমেগ্সিক অর্থাৎ ভবনবাসী দেবত1--দশবিধ ; ব্যস্তর 

দেব-পর্ধ্যায়। অর্থাৎ অরণ্যবাপী দেবতা--অই্ুবিধ) জ্যোতিষ্ষ_-পঞ্চবিধ ; বৈমানিক 

খিবিধ। দশবিধ ভবনবাপী; যথ1অন্থর, নাগঃ। লুবর্ণণ বিদ্যুৎ 

অমি, ত্বীপ, উদধি, বাত, ঘণিক এবং কুমার। টীকাকারগণ বলেন, «কুমার শব 

অন্থর নাগ গ্রভৃতি শবের সহিত যুক্ত হইবে; অর্থাৎ, ভবনবাসী-দশকের নাম যথাক্রমে 
অন্গর-কুমার নাগ-কুমার ইত্যাদি । অষ্টবিধ 'ব্স্তর” দেবগণ; যথা,__পিশাচগণ, তৃতগণঃ 
বক্ষগণ, রাক্ষসগণ, কির়রগণ, কিম্পুরুষগণ, মহোরগগণ, গন্ধব্বগণ। জ্যোতিফদেবগণের অবস্থান 
পঞ্চবিধ; নুর্ধ্যলোকসমূহ, চন্দ্রলোকসমু, নক্ষত্রলোকসমূহ, অন্তান্ত গ্রহলোকনমুহ এবং 
অসংখ্য তারকালোকসমুহ। বৈমানিক দেবগণ ধিবিধ) (১) যাহার! শ্বাঁ কল্পলোকে 

জন্মগ্রহণ করেন, (২) ধাঁছারা তদুষ্ধীলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এ ছুই লোক যথাক্রমে 
একলোপগ' ও 'কল্লাতীত' নামে পরিচিত। কল্পলোকের দ্বাদশ বিভাগে তন্নামধেয দ্বাদশ 

দেবতার বসতি আছে। সেই কল্পলোকের দ্বাদশ বিভাগের নাম )--সৌধর্ম, ঈশান, সনৎকুমার, 
মাহেস্্র, ব্রহ্মলোক, লম্তক, মহাশুরু, সহত্রার, আনত, প্রাণত, আরণ্য, অচযাত। এই সফল 
করের নামানুসারে উহাদের অধিবাণী দেবগণের নামকরণ হইয়াছে। কঙল্লাতীত.লোক 
দুই ভাগে বিভক্ত; গ্রৈবেযক ও আন্ত । গ্রীবা হইতে গ্রৈবেরক শব্দের উৎপত্তি । 
যাহার1 গ্রীবার উপর অর্থাৎ বিশ্বের উদ্ধভাগে বর্সতি কছেন, তাহারা “ঠ্রেবের়ক ) এবং 

যাহার! নিমদেশে বাস করেন, তাহারা অন্তর | ট্্রবেয়ক এবং অন্ুর্তর দেবগখ কি ভাবে 
কোথাক্গ কতকাল অবস্থিতি করেন, প্রহেলিকার ছন্দে 'উত্তরাধ্যয়ন-হুত' তাহার পরিচয় 
দিয্লাছেন। বাহছুল্য-ভয়ে এখানে আর সে পরিচন়্ প্রদান করা হুইল না। কর্দফলে জীব 

এক এক স্থান প্রাপ্ত হয়। উত্তরাধ্য়নে তাহাই আভাষ আছে। কর্পাফলে যে জন্মযৃত্যুর 
অধীন হইতে হয়, কর্গুকলই যে লুখছুঃখের শ্িস্তা। এ অংশে পে কথাঁও স্পষ্টভাবে 

৬৮---১২ 

রর 
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পরিকীর্তিত। যে আত্মা ধর্মাঙ্রাগী, পাপ-প্রবৃত্তির বশীতৃত নহে, মৃত্যার পর সেই আত্মাই 
মুক্ষিলাভ করে। আর যে আত্ম! ধর্দবিশ্বাসহীন, পাঁগানয়ত, তাহাকে জগ্মচক্কে পড়িয়। 

নরক-্যন্ত্রণ ভোগ করিতে হয়। 
£কেবল' জ্ঞানলাভ চরম লক্ষ্য হইলেও সতকর্ণের মধ্য দিঘা সে জ্ঞান সঞ্চর় করিতে 

কইবে। জৈনধর্দে তাই পুজা-মন্ত্র প্রভৃতির প্রবর্তন দেখিতে পাই। জৈন-ধতিগণের 
মধো পঞ্চবিধ তপন্ত! প্রচলিত আছে। তাহাদিগকে জৈনশান্ত্রসম্মত 
গায়ত্রী-মন্্র জপ করিতে হয়। জিনগণের এবং খাষভদেবের পুজা, 
তাহারা যথারীতি মন্ত্রো্চারণ করিয়! সম্পন্ন করেন। পুজার্থ জিনগণের 

দ্িবিধ মুক্তি গরতিটিত হয়; খড়গাপন-সুর্তি ও পল্মাসন মৃত্তি। পল্মাসন-সুরথি উপবিষ্ট অবস্থায় এবং 
খড়ী।লন-মুর্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় অবস্থিত থাকেন। হিন্দুদেবদেবীর পুজার স্তায় 

ধুপ-দীপ-নৈবেস্তাদি-দানে পূজা হইয়া থাকে। হোমের প্রথাও প্রচলিত আছে। তবে, 

নিবেদিত নৈবেস্তাদি কেহ ভক্ষণ করেন. না। তৎসমুদায় নির্মাল্য নামে অভিছিত হয়। 
নির্ঘাল্য গ্রহণে পাপ ম্পর্শে-ইহাই জৈনগণের বিশ্বাস। জৈন-যতিগণের পঞ্চবিধ 

তপন্ত।) যথা,_চৈতাপরিপাঠ অর্থাৎ দেবমন্দির-সংস্কার। সাধুবন্দনা, সাম্বংসরিক ভীথ- 
পরিদ্রষণ, মিব্রভাবে অবস্থান, ইঞ্জিক়-নিগ্রহ। উহাদের গান্ত্রী মন্ত্র) যথা।--প্নমেো অরি- 
ং₹তাণং নমে। সিদ্ধাণং, নমে। আয়রিয়াপং, নমে। উবস্থায়াণং, নমে। লোএ সব্বসাহণং ।* পাচ 

যার এই গায়্রীমন্ত্র অপ করিলে সকল পাঁপ নাশ হয়, এবং সকল মঙ্গল নয়ন করে। “এসে! 
পংচনমুকারে!, সব্ব পাবপ্পণানণো॥ মংগগাণং চ লব্বেমিং পঢ়মং হবই মংগলং |” জিনগণের 

সাধারণ পৃজা-পদ্ধতি এইরূপ ১--৩ শ্রীবর্ধীমানায় নমঃ | ও শ্রীং খাবতেয স্বপ্তি। ও হ্বীং হং। 
উ হীং শ্রীহধর্মচার্যযাদি গুরুভ্যোঃ নমঃ । ও ভ্রীং শ্রীজীনেন্্রেভ্যোঃ নম:1* ইত্যাদি। অঙপুজা, 
অগ্রপৃজা। ভাবপুজা-_ পু! প্রধানতঃ তিন প্রকার। অঙ্গপৃজা বলিতে--অজ্ প্রক্ষালন, 
জিন প্রতিমাগঠন, চন্দনাদি বিলেপন, পুম্পাদি আভরণ-ভূষণ প্রভৃতি দেবতা*প্রতিষ্ঠার ভাব 

বুঝার । অওপুরজ! বলিতে-_বাছ্য, গীত, নৃত্য, নৈবেত, আরতি প্রভৃতি আহ্ক্যঙ্গিক অনুষ্ঠান 

বুঝায়। ভাবপুজ। বলিতে-_স্তব; বন্দনা, অঙ্চন! প্রভৃতি বুঝাইয়! থাকে । স্তবের মধ্যে চৈত্য- 

সব, দিদ্ধপ্তব প্রভৃতি ভাবপুঙ্গার অন্ততূক্ত। বিদ্লনাশ, পুণ্যসঞ্চ্ ও মুক্তি পূর্বোক্ত 
ভ্রিবিধ পূজার ভ্রিবিধ ফল বলিয়া কথিত হুয়। জ্িনগণের পুজায় জল-ব্যবহার়. সম্বন্ধে 
একটু অভিনবন্ধদৃষ্ট হয়। ম্বগন্ধ জল ও লবণ-জল তঁহার়া প্রধানত; ব্যবহার করেন। দেবতার 
শল্লানের সময় গুগন্ধজল ব্যবহৃত হছুইয়। থাকে । আরতিয় সময় লবণ-জল ব্যবহার গ্রলিদ্ধ । 
আরতির সময় পুষ্পে লবগ-জল প্রক্ষেপ-পুর্ববক নিয়লিখিত মন্ত্রসহ পুষ্প-প্রদান কর! হয়।__ 

| *উবণেউ মংগলং বে! জ্রিণাণমুহ লালি জাল সঞ্চলিয়!। 

ডিচ্ছ পবত্তণ সমএ তিগ্রসবি ব মু কুন্ুমবুটুঠী ॥৮ ১। 

জৈনগশনের জীব ও জীব তত্ব আলোচন। করিলে বেশ বুঝিতে পার। বায়। ভারতবর্ষ বিদ্যায়, 
পলাশিবিত্যা়। উত্তিদবিদ্ভায় কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল! বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান যে সকল তন্বের 
আাধিদ্তারে বিয়-ুন্দুতি বাঁজাইতেছেন, .দে.লফল তন্বের আবিষ্বার ভান্নতবর্ধে বহু পুরর্ধ সাধিত হইয়াছিল) 
জৈদদর্শনের জীব-জপীব-প্রপঙ্গে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাই। 

জৈনধর্ে 

পুজ-মন্ত্র। 



জৈন-দশন । ৯১ 
“উ্সহ পড়িভগগাঁগসরং পর়্াহিনং মুণিবঈী করে উণং। 
পড়ইদ লোণত্তন লজ্জিমং চ লোঁণং হু অবহংমি | ২। 

প্রথমোকত মন্ত্রে ধুপপ-গ্রক্ষেপ এবং শেধোক্ত মন্ত্রে পুষ্পে লবণ-জল প্রক্ষেপ করিতে হুন্ন। এইন্প 
অলঙ্কার উন্মোচনের মন্ত্র, নির্াল্য-পরিকারের মন্ত্র, স্বানের মন্ত্র) দীপদানের মস প্রভৃতি মঙজ 
আছে। বল! বাহুল্য, সে সকল মন্ত্রই প্রাককতভাষায় লিখিত। পুজ!-পদ্ধাতি প্রভৃতি বিষয়ে 
হিন্দুধর্দের সহিত জৈনধর্দ্বের এতই সার্দৃশ্ত যে, অনেক সময় জৈন-যতিগণকে ত্রাঙ্ষণ্য-ধর্ীস্সারী' 
সন্ন্যাসী বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে । আচার-অনুষ্ঠানে বা ক্রিয়া-কর্দে উভয়ের পরম্পরের পার্থক্য অনুধাবন 

কর! বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাই, জৈন-যতিগণের কয়েকটা প্রধান লক্ষণ সাধারণতঃ নির্দিষ্ট 
হইয়া থাকে । সফল বিষয়েই সাধারণ ভাবে সাদৃশ্ত আছে; কেবল কয়েকটা অসাধারণ লক্ষণঃ-- 

“বত্বলাধারণে। মুখমগ্ডুলীকরণাদিঃ কেশোলুঞ্চনাদিশ্চ' নাসৌ সর্ববরগ্ঠী্তে ৮ 
্রাঙ্গণা-ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের ও জৈনধর্দের সাঁদৃস্তের বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা: 

,করিয়াছি। উপসংহারে আর একবার সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। ব্রাঙ্গণ্য-ধর্দের 
মূল তথ্যানুসম্ধানে আমরা উপলব্ধি করিয়াছি-_অহিংসাঁও ধর্ম, হিংসাও 

চি ধর্দ। কিস্তু ৈনগণ একমাত্র অহিংসাকেই ধর্দা বলির! ঘোষণ!' 

করিয়া গিয়াছেন। তীঁহাদের অহিংসার গণ্ডী এত দুর-গ্রসারী যে». 

তাহার! দৃশ্তধান্ পদার্থ-মাত্রেই অহিংসার আপস্কায় আশঙক্কিত। বৃক্ষের শ্বাখা-প্রশীখা-ছেদনে'- 
ব। পত্র-পুষ্প ছিন্নকরণে তাহার! অহিংসার আশঙ্কা! করেন। দীপশিখায় কীট-পতঙ্গ, 
দগ্বীভূত হইবার আপ্কায় তাঁহারা নিশাকালে অগ্নি-প্রজ্ালনে পরাজুখ হুন। রাত্রিতে 
জৈন*যতিগণ আহার করেন না) সন্ধ্যার পূর্বেই তাহাদের আহার সম্পন্ন হয়। তাহাদের 

আশক্কা__দীপ-প্রহালনে পাছে প্রাণিহত্য! ঘটে। মধুচক্র হইতে মধুমংগ্রহ জৈনাচার- 
বিরুদ্ধ; কেন-না, মধুংসংগ্রহ-কালে মক্ষিকার ভিম্ব নই হওয়া সম্ভবপর। ঠজনদর্শনে' 
যে জীবতত্ব বিবৃত হুট্াছে, তাহাতেই বুঝা! যায়, জীবের পর্যায় কিরূপ; সুতরাং অহিংসাঁর 
গণ্ভী কতদুর! এ পক্ষে বৌদ্ধগণের অহিংসার নীতি পরাভূত হইয়াছ্ছে বলিয়া মনে করা 

যাইতে পারে। হিংসার যে নংজ্ঞা জৈনশান্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহাতে বুঝিতে পারি, ষত কিছ্ধু 
অসৎকর্দ আছে, সকলই হিংসার অস্ততুতি।. খা, 

"আক্মপরিণাম-হিংসন- হেতুত্বাৎ সর্ববমেব হিংটসতত। 
অনৃত-বচনাদি: ফেবলমুদাহৃতং শিষ্যবৌ ধায়, | 

কর্ণ! মনসা. বাঁচ! সর্বভূতেযু সর্বদ।।, 

অরেশজননং প্রোক্তমহিংসত্বেন যোগিভিঃ ॥'৮ 

অসত্য, চৌধধ্য প্রতি যে কোনও কার্যে অশান্তির সম্ভাবনা আছে, তাহাই হিংলার মধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছে । এই সৰ দেখিয়াও, অনেকেই ব্রাঙ্গপা-ধর্মের সহিত সৈনধর্খের সাদৃশ্য, 
স্ভাব উপলন্ধি কয়েন। কেন-না, এই অহিংস! প্রভৃতির অনুষ্ঠান-বিষয়েও দৈনধর্ধে ষে তাঙ্গণ্য, 
ধর্শের প্রভাব পরিদৃষ্ঠ হয় নাঃ তাহা বহিতে গায় যায় না। জৈনশান্তরে গঞ্াাচত্রতের 
প্রাধান্ত দৃষ্ট হয়! সেই পঞ্চাহত্রত,-2"অহিংসাসত্যান্তের ভ্ষচর্যা-পরিগ্রহাত. |” পাতগল- 



৯২ ভারতবর্ষ । 

যোগন্ত্রে যমনিয়মার্দির যে সংজ! দুষ্ট হয়) এই পর্ধনুরত তাহারই এ্রতিধ্বনি নহে কি? 

যথা, যোগন্থত্রে“অহিংসাসত্যান্তেয় ব্রক্গচর্যাপরিগ্রহাঃ যমা।” ফেবল উহ্াই নছে। 
যোগীশ্বর যাজ্ঞবন্ধ্য অহিংসার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়! গিক্লাছেন, জৈনগণের অহিংসার ধারণার 

নিকট তাহ! কোনও অংশেই হীন নহে। যথা,_-প্কর্ণা মনসা বাচ1 সর্বভৃতেষু সর্বদ]। 
অররেশজননং প্রোক্তমহিংসত্বেন যোগিতিঃ1” ইহার উপর আর বক্তব্য থাকিতে পারে ন!। 
চরিত্রের ওৎকর্ষ-সাধনে রাগ-ছেষ-মোহ বিদুরিত ভইবে। তাহার ফলে, সম্যগৃদর্শন লা 

হুইবে। সমাগৃদর্শনের ফলে তত্বাথে” শ্রদ্থ। জন্মিলে এবং সম্যগ্জ্ঞানের উপদেশ প্রাণ হইলে, 
ংশয়-বিপর্ধ্যয় দুরে যাইবে; তত্বার্থের বথার্থ-জ্ঞানোদয়ে মুক্তিলাভ হইবে। দম্যগ্চারিত্র 

সম্যগ্দর্শন ও দমগঞ্জান--ট্ধন *ত্রিরদ্ব* নামে অভিহিত হয় । বৌদ্ধদর্শনের সহিত ইহার 
সাদৃশ্ত--বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় । * ফলতঃ, যে দিক দিয়! যে ভাবেই আলোচনা 

করা যাউক না কেন, কর্্ম-বন্ধনই যে সফল অনর্থের মূল, আর সেই কর্বন্ধন ছিন্ন করি- 
বাঁর জন্তই যে শাস্ত্রের যত কিছু উপদেশ,-_-এই সার সত্যের সাঁম্যভাব ভারতীয় সবল ধর্মেই 
পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয় প্রভৃতি অষ্টবিধ কর্ধের শ্বরূপ-তত্ব পৃর্ব্বেই আমর! 
বিবৃত করিয়াছি।? সেই অষ্টবিধ কর্মের দ্বারা “কার্দ্ণ শরীর' গঠিত হই! আত্ম! জদ্মচক্রে 
বিঘৃর্ণিত হয়। সেই কার্খণ-শরীর ধ্বংদ করিতে হইলে, কর্ণের পথ রোধ কর! আবশ্তক। সে 

পথ রোধ করার একমাত্র উপায়, জৈনশান্ত্র মতে পসংবর়” । “আশ্রব' দ্বারা বন্ধ ঘটে ) 'সংৰর 

কআশ্রবের গতি নিরুদ্ধকরে। আশ্রবের দ্বারা নুতন নূতন কর্পের সংযোগ ব। আগম ঘটে। 

ংবর--সে আগমের গতি রোধ করে। কর্ণসঞ্চয়ের প্রধান কারণ-_কামন! ) 'সংবর? কামনাকে 

সম্বরণ করে। রাগ দ্বেষ, অহঙ্কার, আসক্তি--কেবলই আত্মাকে বন্ধনের পর নূতন বন্ধনে 
আবন্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছে--তাহাই *আশ্রব' ; “সংবর”--আসক্তির সম্বরণ দ্বার! সে বন্ধন 

শিথিল করার প্রয্াদ পাইতেছে। আসক্তির শৈধিল্য-ক রণই অনাসক্ত বা নিফামভাব। হ্ৃতরাং, 

মূলে নিফাম কর্মের সেই একই সিদ্ধান্ত আপির়া দীড়াইতেছে। নিষ্ষাম কর্দেই কর্ম-বন্ধন 

শিথিল করে, নিম কর্শেই মোক্ষের পথ গ্রশস্ত করিয়! দেয়। "আশ্রব+ ও 'সংবর' শবদয়ে 

জৈনদর্শন সেই নিফাম কর্ত্েরই প্রাধান্ত খ্যাপন করিতেছে । ফলতঃ, মুল লক্ষ্য সকলেরই 

অভিন্ন; কেবল গন্তবা-পথ বিভিন্ন মাত্র। সেই ঝানীই সত্য-_সার সত্য,-_ 
“যং শৈবাঃ সমুপালতে শিব ইতি ব্রন্দেতি বেদান্থিনো, 

বৌদ্ধ! বুদ্ধ ইতি গ্রমাণপটবঃ কর্তেতি নৈয়ারিকাঃ| 
অর্থগিত্যথ জৈনশাসনরতাঁঃ কর্মেতি মীমাংসকাঃ, 

সোহং বো! বিদধাতু বাঞ্িতফলং ভ্রেলোক্যনাথে! হরিঃ।৮ 

* পৃথিবীর ইতিহাস" পঞ্চম খণ্ডে বোদ্ধদর্শন প্রদলে এই বিষয়ের আলোচনা রব । জৈনদর্শন মতে-_সভী। 
বন্ধ। উদয়-কর্খের এই ব্রিবিধ বিভাগ। অদৃষ্ট বা! পূর্ববদন্মার্জিত কর্ণ 'সপ্তা নামে অভিহিত হয়। সেই কর্ধের 
ফলভোগ-উদয়। নুতন কর্মের, সংযোগই--বন্ধ। বেদাস্ত-দর্শনে কর্ণের যে ত্রিবিধ বিভাগ আছে। ইহ! 
তাহারই. অনুরূপ । নেদাস্ত মতে কর্মের সেই বিভাগত্রয়--সঞ্চিত। জিয়মাণ, প্রারধ। বেদান্ত-মতে ও সাধ্-মতে 
বে ছুগ্মশরীর পরিকজিত, লৈনদর্শনোজ 'কার্দণ শরীর? তাছারই নামাস্তর মাও। 

1 এই খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় অষ্টবিধ কর্দের বিষন্ন বিবৃত ছুইয়াছে। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

মহাবীর স্বামী । 

[ ভীর্ঘকরগণের মর্ভো অবতরণ +-মহাবীরের অলৌকিক জন্ম-কাছিনী /--যহাবীয়ের জপ জবস) /- 
মহাবীরের জন্মগ্রহণ /--জন্মোৎসব ;--জাতকর্-নামকরণাদি 1--পিতামাত। জত্বীয়-্বজন প্রভৃতি ;-"মহাবীরের 

সংসারবাস /;--মহাবীয়ের গুণ-শ্রাম তাহার সক্লাস-খ্রহণ কঠোর সংযম-সাধন। /---প্রতিবন্ধক দুর /্দেহ 

ত্যাগ ;--জৈন-বৌদ্ধ। অগ্রজ-অনুজ ;--ছই ধর্মে সাদৃশ্ত-অসাদৃষ্ ] 

জৈনধর্শের এবং তাহার প্রভাবের বিষয় আলোচন! করিতে হইলে, জৈনধর্্ম-সৌধের 
ভিতিস্তসত-সমুহের বিষয় অনুধাবন করার আবগ্তক, হয়। সেই জিনগণ, সেই অর্ৎগণ, 

ভীর্ঘবরের সেই স্থবিরগণ, সেই থতিগণ--তাহারাই জৈনধর্শের প্রীপস্থানীয়। জৈন- 
মর্তো ধর্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইলে, তীহাদের মহীয়সী মহ্যার বিষয় 

অবতঃণ।  পর্বাগ্রে স্থৃতিপটে উদ্ভাসিত হন্স। জৈনধর্শের প্রবর্তক জিনগণ ফোন্ 
অনস্ত অতীতের ক্রোড়ে আবিভূতি হইয়1 জ্ঞানের অনস্ত ভাগার উন্ুক্ত করিয়া! গিয়াছেন, 
কে তাহার ইন্নত্। করিতে পারে ? ৬ চতুর্বংশতি জিনের বিদ্তমান-কাল-বিষয়ক ধারণায় 
মানুষের গবেষণা পর্যযদস্ত হয়। ম্থৃতরাং ধ্যান-ধারণার অতীত সে ব্তি-দুরের প্রসঙ্গ 
পরিহার করিয়া, প্রথমে আমর শেষ তীর্ঘস্কর সম্বন্ধে অর্লকিছু আলোচনা করিবার 

প্রশ্নাস পাইতেছি মাত্র। শেষ ভীর্ঘককর--চতুর্বিংশতিতম তীর্ঘন্কর বা জিন--মহাবীর । 
তিনি বর্ধমান, মহাবীর স্বামী, ঞাতপুত্ত, জ্ঞাতৃপুত্র প্রভৃতি নামে অতিছিত হুন। | 

যেমন অন্তাগ্ত তীর্থস্করগণের। তেমনই মহাবীর ম্বামীর আবির্ভাব ও তিরোভাব ল্থস্ধে 

নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত আছে। মহাবীর স্বামীর জীবনচরিত-সংক্রান্ত প্রধান 
মহাবীয়ের. গ্রন্থ করন ও সুত্রকৃতাজ। যহাবীর স্বামীর তিরোভাবের অব্যবহিত 
অলৌকিক পরব্তিকালে ভদ্রবাছু করহুত্র সঙ্ধচলন করেন। শুত্রকৃতাঙ্গের বছ সুত্র 

জন্মকাহিনী। মহাবীর শ্বামীর মুখকমলনিঃস্থত বলিয়াই প্রচারিত আছে।  স্থতরাং 

মহাবীর স্বাহীর় জীবনচরিত-বিষয়ে &ঁ ছুই গ্রস্থকেই প্রাচীন ও প্রারাণ্য গ্রন্থ বলির! গ্বীকার 

* জৈনগণের আদি-তীর্ঘকয়ের নাম--খধতদেব। সন্ভাগবতে তিনি ভগবানের অবতার বধিয়! পরিকীন্ধিত। 
্বায়ভুব মঙ্গুর প্রপোত্র নাতি । খবত নামে তাহার পুত্ররূপে ভগবান জন্মগ্রহণ করেন। ছমন্তাগবত, পঞম ন্বক্ধ, 
৬ অধ্যায় প্রভূতিতে এই খবত দেবের বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। বনুর্ব্বেধে খযভ দেবের পুজার বিষয় জিখিত জাছে ঃ 
“ও” নমঃ অরস্কো। খবতঃ।” ফলতঃ হিন্দুর বাদি অবতার মধ্যে পরিগণিত,-তিমিই স্ৈনধর্দের আদিতৃত। ক্ষত 

কাল পূর্বে ভগবান যে খবগুদেব-রূপে আবিষ্ভৃতি হইয়্াছিলেন। তাহ! কডুনায়ও গণনা ক্র! যাঁয় মা। 



৯৪ ভাঁরতব্্ধ। 

করিতে হয়। করসে ও হত্রকৃতাঙ্গে তাহার জীবন-চরিত সম্বন্ধে যাঁছা লিখিত আছে, 
উভগ্বের ভাষা-তাব প্রায়ই অভিন্ন। ক্ুতরাং তরী বিষয়ে এ ছুইএর যে কোনও একের 
অনুসরণেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আমরা করহুত্রের অন্থসরণেই মহাবীর স্ব'মীর জীবন-চরিত 

প্রকটন করিবার প্রয়াম পাইতেছি। কল্স্ত্রের প্রথম হৃত্রে আভাষ পাই, মহাবীর স্বামীর 

জীবন-নাটক অঙ্ক-ষটকে বিভক্ত । তাহার অঙ্ক-পঞ্চকে মর্তা-লীলা; আর যষ্ঠ অস্ষে নির্বাণ- 
লাভ। ুত্রের বজজ-বন্ধনে তদ্ধিবরণ এইরূপ পরিরৃষ্ট হয় ;-_ 

পতেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে পংচহথত্তরে হুখা, 

তংজহা, হখভুরাহিং চুএচইত্বা গত্তং বকংতে? হথ সতরাহিং গণ্তা্ড 

গন্তং সাহরিএ হখত্বরাহিং জাঁএ হথ্ত্তরাহিং মুংডে ভবিত্ব। অগারাও অণগারিঅং 

পৰবইএ পড়িপুক্প ফেবলবরনাণদংশণে সমুগ্নয়ে সাইণা পরিনিব্বএ ভয়বং।” & 
মহাবীন়্ স্বামীর জীবনের পাঁচটা প্রধান মুহূর্তের বিষয় প্র সুত্রে পরিবর্ণিত। সেই পাঁচ 

প্রধান মুহূর্তের বিশেষত্ব এই যে, তাহার জীবনের পাঁচটা প্রধান অবস্থার সহিত গ্রহ- 
নক্গত্রাদির এক অপুর্ব অভিন্ন সমাবেশ ঘটিয়াছিল। সংসারের এক স্তর হইতে অন্ত 
সরে যখনই তিনি অগ্রসর হন, গ্রহ-্নক্ষত্রের তখনই সেই অপুর্ব সমাবেশ সঙ্বটিত 

হ্য়। চজ্দরের সহিত উত্তর-ফন্তনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-_তাহার জীবনাঙ্ক-পরিবর্তনের এক 

এক বিশিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত । তিনি মর্ত্যে অবতরণ করিলেন, মাতৃ-গর্ভে ( দেবা- 

অন্দার গর্ডে) জন্মগ্রহণ করিলেন--সেই উত্তর-ফন্তুনী নক্ষত্রের সংক্রমণকালে। তিনি গর্ভ 
(দেবানন্দার গর্ভ) হইতে গণ্ভাস্তরে (ত্রিশলার গর্ভে) সঞ্চালিত হইলেন--সেই উত্তর- 
কন্তুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে; তাহার জন্ম হইল--সেই উত্তর-ফন্তনী নক্ষত্রের সংক্রমণ- 
কালে; তিনি মুগ্ডিত-মন্তকে গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন- সেই উত্তর- 

ফন্তুনী নক্ষত্রের সংক্রমগ-কালে ;) তাহার সেই অনন্ত শ্রেষ্ঠ অবাধ পুর্ণ “কেবল, জ্ঞান 
লাভ হইল-_সেও সেই উত্তরফ্স্তনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে। কেবল, তাহার যে চরম মুক্তি, 

মর্ভযধাম পরিত]াগ--সে কেবল স্বাতী-নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে। এবন্বিধ অবস্থা-ষটকে র 

মধ্য দিয়। মহাবীর স্বামীর মত্ত্য-জীবন অতিবাহিত হুইয়াছিল। অলৌকিক জীবনের 

আদি-অস্ত-মধ্য সকলই এইরূপ অলৌকিক ব্যাপারে পরিপুর্ণ। তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন-_ 
ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভে; আর, ভ্রণ অবস্থায় গর্ভ হইতে গর্ভাস্তরে-_ত্রাহ্মণী দেবানন্নার 
গর্ভ হইতে ক্ষতরিয়ামী ভ্রিশলার গর্ভে--সঞ্চালিত হুইলেন। এ ব্যাপার মনুষ্য-জীবনে ইহলোকে 
পরিদৃষ্ট হয় না। মহাবীর অলৌকিক অযানুষিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন; স্থতরাং তাহাতেই 
এ অলৌকিক ব্যাপার সম্ভবপর বলিয়া মনে কর! যাইতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন : 
জীবনে দেখিতে পাই, এই মানুষেরই একের কাধ্যকলাপ অন্তের নিকট অলৌকিক বলিয়। 
প্রতিপন্ন হয়; স্মুতরাং মানুষের অতীত ধিনি, তাহাতে যে অলৌকিকত্ব দেখিব, তাহা? 

প্রথম দুওটাই প্রথম 'বাচন' | অন্তান্ত বাচনে হুত্র-সংখ্য। বিভিন্ন বপ দৃষ্ট হয়; যথা।--দ্বতীয়ে ২৯) তৃতীয়ে 
১৬) চতুর্থে ৫৬) গঞ্চমে ৬২ । 



মহাবীর স্বামী । ৯৫ 

আর আশ্চর্য্য কি? যাঁহা হউক, প্রথম সুত্রে তীছার জীবনের যে আভা প্রদত্ত হইল, 
পরবর্তী হুত্র-সমুহে তাঁছারই বিশ্লেষণ-বিবৃতি পরিদৃষ্ট হয়। তিনি কি অবস্থা হইতে কোন্ 
সময়ে কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করেন, ত্বিতীর সুত্রে তাহার উল্লেখ দেখি। সে হুত্রটী এই ;_ 

পতেণং কালেণং তেণং দমএণং দমণে ভগবং অহাবীরে জে সে গিম্হাণং চউখে 
মানে অট্টমে গক্থে আসাড়ন্দ্ধে তস্মণং আপাচন্দ্ধস্ম ছট্টিপকৃথেণং মহাবিজয়- 

পুপৃচুত্তরপবরপুংডরীপনাও মহাবিমাণাও বীসংসাগরোবমষ্টিইয়াও আউক্থএণং তব-্কৃথএণং 

টিইক্খএণং অণংতরং চয়ং চইত্ত| ইছেব জংবুদ্দীবে দীবে ভারছে বাসে দাহিণডঢভরছে 
ইমীসে ওসপ্রিণীএ সুমমসুপমাএ সমাএ বিইক্কংতাএ ন্ুসমাএ  সমাএ বিইক্ংতাএ 

সুসমদসমাএ সমাএ বিইক্ংতাএ ছুসমন্থসমাএ সমাএ বছুবিইক্ং ধতাএ--সাঁগরোবমকোডা- 

কোডীয়ে বায়ালীবাসসহস্সেছিং উণিআএ পংচহত্তরিবাসেহিং অদ্ধনবমেছি ষ মাসেছিং 

সেসেহিং ইকবীসাএ তিখয়রেছিং ইক্খাগকুলসমুগ্পন্নেছিং কাসবগুত্তেছিং, দোছি য 

হরিবংসকুলসমুগ্নরেহিং গোঅমসগুত্তেহিং, তেবীসাএ তিথয়রেছিং বিইকংতেছিং, 
সমণে ভগবং মহাবীরে চরমতিথগরে পুববতিথর়রনিদ্দিট্রে, মাহণকুংডগ্গামে নয়রে 

উসভদত্তস্দ মাহণম্স কোডালসগুত্তস্দ ভারিআাএ দেবাণংদাএ মাঁহলীএ 

জালংধরসগুত্তাএ পুব্বরভ্বাবরত্তকালসময়ংসি ইখ্-্বরাহিং নক্ৃথতেণং জোগমুবাগএণং 
আহারবকংতীএ ভববক্কংতীএ সরীরবনক্কংতীএ কুচছ্ছিংমি গত্তত্তাএ বকংতে।” 

মর্দ্মার্থ-_£ভগবান মহাবীর গ্রীষ্মের চতুর্থ মাসে অষ্টম পক্ষে অর্থাৎ আষাঢ় মাসের ২ষ্ঠ 

দিবসে শুরুপক্ষে সর্ববিজয়ী সর্ব-্প্ুধ্যসম্পন্প পুষ্পোত্তর নাম! মহাবিমান হইতে অবতরণ 
করেন। অরে সামগ্রীর মধ্যে যেমন পল্প, ন্বর্গলোকের মধ্যে সেইব্দপ পুপ্পোত্তর-বিমান। 

পুগুরীকসদূশ সেই দেবলোকে, নির্দিষ্ট বিংশ সাগরোপম কাল অবস্থিতি করিয়া, এই জনুখীপে 
ভারতক্ষেত্রে তিনি ক্সবতীর্ণ হইলেন। তখন, বর্তমান অবসর্পিণী-কালের অন্তর্গত সুসমনূসমা, 

সুসমা এবং শ্ুুসমা-ছুঃসমা কালত্রয় অতীত হুইয় ছঃসমা-ন্থুদম! কালের অধিকাংশ অতীত 
হইয়নাছিল। তখন, শেষোক্ত কালাংশের মাত্র বাহাত্ত বৎসর সাড়ে আট মাস ব্বিষ্ট ছিল। 

তাহার পূর্বে ইক্ষাকু-বংশের কাশ্তপ-গোত্র-সম্তংত একবিংশতি তীর্ঘস্কর এবং হরিবংশীয় 
গৌতম-গোত্রজ ছইজন তীর্ঘস্কর আবিভূ্তি হইয়াছিলেন | সেই সময়ে শেষ তীর্ঘককর 
ভগবান মহাবীর জালম্করায়ণ গোত্রজ। দেবানন্াার গর্ভে ভ্রণের আকার পরিগ্রহ করেন। 
দেবানন্দা কোঁড়াল-গোত্রজ!; তিনি ব্রঙ্গণ খর্ষভদত্তের সহধন্ষিণী ছিলেন। কুন্দগ্রাম নামক নগরে 

ব্রাঙ্গণ-পল্লীতে তাহাদের বসতি ছিল। দেবলোকে অবস্থিতির নির্দিষ্ট কাল অতীত 

হইলে, চন্দ্রের সহিত উত্তরফত্তুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে মধা রাত্রিতে ভগবান মহাবীর 
দেবানন্দার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় স্ত্রের এই মর্শার্থের অনুসরণে মহাবীর 

স্বামীর জন্মকাল নির্দি্ হয়। পুরণাদি শান্তগ্রন্থে যেরূপ যুগবিভাগ দেখিতে. পাই, গুল. 

সুসম! প্রভৃতি সেইরূপ এক একটা যুগগবিপেষ বলিয়! মনে কর! যাইতে পারে। যুগ» 
চর্ম গ, কল্প প্রভৃতি. যে কাঁল-বিভাগ হিনদুশান্ত্রে দেখিতে পাই, এই কালবিভাগে তাহারই 

অন্ুদরণের ভাব মনে আসে! চতুর্গ যেমন সত্য-জেতা-ছাপর-কলি চারিস্ভাগে বিত্ত, 



৯৬ ভারতবর্ষ । 

অবসর্পিন-কাল সেইবপ স্ুসমন্গদম।, ভুসমা, ুসমহুঃলমা, ছুঃসমসুসমা এই ঢাঁরিভাগে 
বিভক্ত। বৈবস্বত মনবস্তরের সত্য ভ্েত| দ্ধাপর অতীত হুইয়! এখন যেমন কলির নির্দিঃ 
আয়ুঃকাল চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বর্ধের মধ্যে পাচ সহআধিক বর্ধ অতীত হইয়াছে 
এবং কলি পূর্ণ হইতে অনধিক চারি লক্ষ আটাশ হাজার বংসর অবশি্ই আছে, এন্থলেও 
সেইরূপ একটা ভাব ব্যক্ত হুইতেছে। জৈনগণের একটী কাল-পরিমাণের সংজ্!__ 

“সাগরোপম' ১ জুসমন্থসম! কালে চান্ি “কোড়া কোড়ী' সাগরোপম আছে। আ্ুসমাকালে 

তিন 'কোড়া কোড়ী' নাগরোপম আছে। নুসমহুঃসমকালে ছুই 'কোড়। কোড়ী” সাগরোপম 

আছে। মহাবীরেয় জন্মপ্রসঙ্গে পুর্ববোক্ত স্থানে বল! হইয়াছে যে, তখন ছুঃসমসুসমকালের 
এক একোড়া কোড়ী” সাগরোপমের বিষ়ালিশ হাজার বৎসর কম ছিল। এক 

কোড়! কোড়ীতে কোটী কোটী বৎসর ( অর্থাৎ ১০,১০,০৯,৯৯,০০১৯৯,৯০০ বৎসর) নির্দি 

হুয়। তাছারই ৪২ হাজার বৎসর কম হছুঃসমস্ুসম। কাঁলাংশের পরিমাণ। কিন্তু যে 

সময়ের কথ হইতেছে, তখন ছঃসমন্ূুসম! কালাংশ শেষ হইতে মাত্র ৭২ বৎসর সাড়ে আট 
মাস অবশিষ্ট ছিল। যাহ! হউক, প্ররূপ কাল-পরিমাণ গণনা করিয়া পঙ্ডিতগণ মহাবীর 

স্বামীর জন্মকাল সম্বন্ধে একট! সিদ্ধান্তে উপনীত হৃইয়াছেন। গুাহাদের সিদ্ধাস্ত এই যে, 

অন্ত হইতে ২৪৪৫ বর্ষ পূর্বে ভগবান মহাবীর মত্ত্যলোকে প্রকট হুইয়াছিলেনঃ এবং 

বান্াত্তর বৎসহ্থ বয়সে তিনি মহানির্বধাপ লাভ করেন। * 
_.. ভগবান মহাবীর যথন জন্মগ্রহণ করেন, তথন তাহাতে ভ্রিবিধ জ্ঞান বিদ্ধমান ছিল। 

সেই তিন জ্ঞান--মতি, শ্রুতি, অবধি। তিনি জানিয়াছিলেন।--তীহাকে অবতরণ করিতে 
হইবে; তিনি নানিয়াছিলেন)--তিনি অবতরণ করিয়াছেন; তিনি 
জানিয়াছিলেন না,-কথখন তিনি অবতরণ করিলেন । মহাযোগী মাতৃগ্ডে 

ধ্যানমগ্র ছিলেন। শক্রদেবের খাদেশে হরিণগমেধীর কৌশলে তিনি 

এস্ভই ক্ষিপ্রগতিতে গর্ভীস্তরে সঞ্চালিত হন যে, সে সময় তিনি তাহ! আনিতেই পারেন নাই। 

মহাবীরের 
জেণ অবস্থু।। 

* মুল কল্পকুত্রের একখানি হিশি অনুবাদ শ্রীমান্ মপণিক মুনিজী কর্তৃক সম্পন্ন হইয়া! আজমীর সহর হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে হিন্দিভাবায় এ হৃত্রের যে মন্ানবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, নিয়ে তাহা! উদ্ধৃত কর! 
গেল। তাহা। পাঠে বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম হইবে ;--"আজ যে ২৪৪২ বর্ষ পহলে মহাবীর প্রভু ক! নির্বাণ হুবা উপকে 
৭২ বর্ষ পহিলে কে সময় মে খ্রীন্দ (গম্মাঁ) খধতু কে চোথে মান ব! আটবেং পক্ষ কে ছটে দিন অর্থাৎ আবাঢচ 
স্থর্দি ৬ কে রোজ শ্রীমন্ বীর প্রভু ক| শীব মহ। বিজয় পুশ্পোত্তর পুংডরিক নাম কে বড়ে বিমান সে বীসসাগরে[পম 
কী স্থিতি পুরী করকে অর্থাৎ দ্বেবভব পূর। করকে সীধে দেবলৌক সে ইস জণুত্বীপ কে ভরতক্ষেত্র কে দক্ষিণ ভাগ 
মেং ইস বর্তমান অবসপ্পিণী কাল কে (১ হুখম্ হুধম্ ২ হুথম্ ৩ সুখম দুখম্ ৪ ছুখম্ হখম ইন চার আরোং কে 
বীত জানে মেং কুছ পিচ্যোগুর বর্ধ সাড়ে আট মান বাকী রহে তব [ চার আরোং ক! সময় প্রমাণ; ১ চার কোড়। 
কোড়ী সাগরোপম কা, ২ তিন কোড়। কোড়ী সাগরো!পম কা, ৩ দে। কোড়। কোড়ী লাগরোপম কা, ৪ একশকোড়। 
কোড়ী সাগরো পম মেং বয়ালীস হাজার বর্ধ কম ক! ]) চোথে আরে কে অংত মেং মাতা কে উদর মেং আমে, উনকে 

পুলে ২১ তীর্ঘথকংরোংনে ইক্ষবাকুকুল উর কাস্তাপ গোত্র মেং ওঁর ২ তীর্থংকরোংনে হরিবংশ কুল উর গৌতম গোত্র 
মেং জন্ম লিয়া, ইন ২৩ ভীর্থকরো!ং নে কেবলজ্ঞান দ্বার! পহুলে হী কহ! থ! কি (ৎ৪) চৌবীনবেং তীর্থংকর ভমহাবীর 
প্রভু ব্রাহ্মণ কুংড নগ্র মেং কোডাল গোত্র কে ব্রাহ্মণ খবভদত্ত কী জালংধর গোত্র কা ব্রান্মণ৷ দেবানংদা নাতনী স্ত্রী কে 
কুখ মেং মধ্যরাত কে সময় উত্তর! ফাল্তনী নক্ষত্র মেং ক্র যোগ মেং দেবত। কে শরীর কে, ছোড়কর মনুষা 
সন্বন্ধবী আহার গুর ভব গ্রহণ কর ( মাতা কে উদর মেং) আবেংগে উদী মুজব মহাবীর ম্বামী কা জীব মাত। 
কে উদর মেং আম্মা।” তিগ বর্ধ পুরে ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হদ। হুতরাং এখন ২৪৪৫ বর্ণ অতীত। 



মহাবীর স্বামী । ৯৭ 

ভাই ভিনি ভাছার অবতরণের ও অবস্থানের বিষয় মাক্র জ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু গর্ভাস্তরে সঞ্চালিত 

ছওয়ার সময়ট। তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল। ঘযাহাহউক, যে রাত্রিতে, যে সময়ে ভগবান মহাবীর 

ভালন্ধরাযণ পোজ! দেবানন্দার গর্ভে ভণরূপে আবিভত হইলেন, ব্রাঙ্গনী দেবাননা তখন 

পর্যযস্কে শয়ন করিয়া ছিলেন) অর্দনাদ্রত অর্থজাগ্রৎ অবস্থায় শ্বপ্র দেখিতেছিলেন। হ্বপ্ে 

তিনি চতুর্দশাবধ মঙ্গল-লক্ষণ দেখিতে পান। নে স্বপ্প--সৌনর্ধ্য-সম্পন্ন, চাকৃচিক্যময়, 
গুতন্চক, শাস্তি প্র, মাঙ্গলিক লৌভাগ্যজ্ঞাপক। দেবানন্দা দেখিলেন- তাহার সন্মুথে গজ, 

বৃুষত, লিংহ, অভিষেক (লম্ীর্দেবীর ), মাল্য, চন্দ্র, কুর্যা, ধ্ৰজা, কলস, পল্মসরোবর, 

জীরসাগর, বিমানভবন, রস্ত্রপ্তার, মিধুম অগ্রিশিখা। * দেবানন্দা যখন স্বপ্র দেখিয়া! জাগিয়। 
উঠিলেন, তখন তাহার আনন্দের অবধি রছিল না । বর্ষার বারিধারায় কদঘ্বপুষ্প যেমন 

প্রফুল্ল-শ্ী ধারণ করে, দেবানন্দার হৃদয় সেইরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তিনি পুলক- 

রোমাঞ্চ প্রাণে পালক্ক হইতে গাজ্রোথান করিলেন। নাতি-ভ্রুত নাঁতি-ক ম্পিত মরালগমনে, 

ক্ষিগ্রগতিতে অথচ সন্তর্পণে পতি ুত্রাঙ্গণ খষতদত্ত-সমীপে উপনীত হইয়া তিনি আননের 

বার্তা জ্ঞাপন করিলেন। প্রশান্ত স্থিরভাবে পদন্মামনে উপবেশন করিয়া যুক্তকরে গ্রণতিজ্ঞাপন- 

পূর্বক কহিলেন,_-“হে স্বামিন্! হে দেবতা! আজ আমি পালগ্কে শন করিয়া নিদ্রা যাইবার 
সময়, অর্ধীনিপ্রিত অদ্ধজাগরিত অবস্থায়, বড় শুভহুচক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি । স্বপ্পে গজ বুষত 

সিংহ প্রভৃতি যে চতুর্দশ মাঙ্গলিক চিহ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহাতে কি গুভফল লাভ হইবে, আমাক 

তাহার স্বরূপ-তত্ব জ্ঞাগন করিয় নিশ্চিন্ত করুন ।” সহধর্শিণী দেবানন্দার স্বপ্রবৃত্তান্ত অবগত হইয়! 

ধষতদত্ত অনুরূপ আননো উৎফুল্ল হইলেন। শ্বগ্র-বুত্তান্তের বিষয় অনুধ্যান-পুর্ধবক দেবানন্দাকে 

সম্বোধন করিয়া কহিলেন,_-প্প্রিয়তমে ! তুমি দেবগণেরও প্রিয় । তাই তুমি অতি উত্তম 

কল্যাণকর স্বপ্ন দেখিয়াছ। তুমি ষে সৌন্বধ্যময় আনন্দময় মঙ্জলময় সৌভাগাস্চক স্বপ্ন দর্শন 
করিয়াছ, তাহার ফলে, স্বাস্থা, আনন, দীর্থজীবন, শাস্তি ও সৌভাগ্য আনয়ন করিবে। 

হে দেবপ্রিয়! তোমার প্র ম্বপ্ের ফলে, আমর! সর্ধকার্ধ্যে সাফল্য-লাভ করিব,--স্থখের 

এবং আনন্দের অধিকারী হইব। পরিয়ে! এ স্বপ্নের ফলে শীঘ্রই আমরা এক সর্বসূলক্ষণা- 

ক্রান্ত পুত্র-সস্তান লাভ করিব। নয় মাসের পর সপ্তাপ্ধ দিবস অতীত হইলে, তোমার 

গর্ভে সেই সুকুমার সুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিবে। তাহার কোমল হস্তপদে, পৃর্ণপঞচেন্তিয়- 
বিশিষ্ট পূর্ণায়তন দেছে, সদগ,ণের ও সৌভাগোর লক্ষণণমূহ বিগ্কমান থাঁকিবে। সে শিশুর 
সকল অঙ্গ-প্রতাঙ্গ সুগঠিত এবং তাহার দৈর্ঘ্য-বিস্তার-পরিমাণ পুর্ণতাসম্পন্ন হইবে। সে 

শিশু শশধরের ন্যায় সুন্দর কাস্তি-বিশিইই থাকিবে। আর, বালা অতিক্রম করিয়াই বুদ্ধিবৃত্তির 

পরিপকতার সঙ্গে সঙ্গে সে শিশু চতুর্ধেদে পারদশী হইবে। অনায়াসেই সে ইতিহাস 
অধিগত করিবে। অনায়াসেই অঙ্গ উপাঙ্গ ও রসান্-সহ নিঘণ্ট, তাহার আয়ত্ত হইবে। 

* প্রথম তীর্থকর খধতদেবের জননী প্রথম স্বপ্রে বৃষ দর্শন করিয়াছিলেন। অন্তিম তীর্ঘক্কর মহাবীর স্বামীর 

মাত। প্রথম স্বপ্নে সিংহ-দর্শন করেন। যে যে তীথঙ্কর স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন ভাহাদের মাতৃদে)গণ 

ঘবাদশ-ন্বপ্রে বিমান দর্শন করিয়াছিলেন ; আর যে ষে তীর্থকৃরগণ নরক হইতে আগমন কেন, তাহাদের গননীগণ 

ভবন দর্শন করেন। 

৬১--১৩ 



৯৮ ভারভবর্ষ। 

ধড় অঙ্গে, যষ্টি গ্রাতিজ্ঞাঁয়__সাংখাদি দর্শনে এবং গণিত-বিজ্ঞানে, স্বর-বিজ্ঞানে, শব্ব-বিজ্ঞনে 

বাকরণে, ছন্দে ও জ্যোতিষে, সর্ববিধ ব্রাঙ্গণ্যশান্ত্রে, সহজেই সে পারদর্শিতা লাভ করিবে। 

প্রিয়ে ! তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, তাহা! বড়ই শুভ.ফলপ্রদ।” পত্ধীকে 'এইরূপে স্বপ্নফল- 
বৃস্তাস্ত অবগত করাইলে, পতির মুখে ভাবী পুত্রের শুভ লক্ষণের বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে, 

সতী আনন্দে উৎকুল্প হইলেন) পতির চরণে পুনঃপুনঃ প্রণতি জানাইয়া কছিতে লাগিলেন,_- 

"হে দেব! আপনার বাকাই সফল হউক ।* 

ভাবী পুত্ররত্বের আশায় ব্রাহ্গণ-ব্রাঙ্গমী যখন আনন্দ-বিহবল, সহল! শক্রদেবের 

আসন কম্পিত হইল। শক্র-দেবগণের অধিপতি, বজধর, লহত্রাক্ষ, দৈতাত্রাসকারী। 

ত্বাহার এশরর্যয-বিক্রমের পরিসীমা নাই । তিনি যখন জানিতে পারি- 

লেন,-_ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর গৃহে তীর্ঘস্কর জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তখন আর 

তাহার ক্রোধের অবধি রছিল না। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞ করিলেন, 

"এরূপ ঘটনা! কখনই ঘটিতে দেওয়! হইবে ন1।৮ তাহার স্থৃতিপটে জাগরুক হইল-_ 

"অতীত বর্তমান ভবিষাং, কোনও কালে এ পর্য্যন্ত কখনও কোনও অর্থৎ, চক্রবর্তী, 

ধালদেব বা বাসুদেব কোনও নীচ বংশে, পতিত-বংশে, দরিদ্র-বংশে, ভিক্ষুকের বংশে, বা 

ব্রা্মণ-বংশে জন্গগ্রহণ করেন নাই।? তাহার মনে পড়িল,_পুর্ববর্তী ব্রয়োবিংশতি 
তীর্থস্কর ইক্ষাকুবংশে ও. হরিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বর্তমান ভবিষাৎ 
বীতানুসারে কোনও তীর্থসঙ্কর কথনই ব্রাহ্মণ-গৃছে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন না। 

অতএব, তিনি স্থিরসঙ্কল্প করিলেন,_'ব্রান্মণী দেবানন্দার গর্ভ হইতে 'গবান্ মহাবীরকে 

গর্ডান্তরে সথগলিত করিতে হইবে ।? চিস্তার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির হইল--«কাশ্তপগোত্রজ 
ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থের পত্বী বাশিউগোত্রজা ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার গর্ভে ভ্রণাবস্থায় তীরন্করকে 

সঞ্চালিত করিতে হইবে ।” অতঃপর কুন্দগ্রামের ব্রাহ্মণ-পল্লীস্ব জালহ্করায়ণ-গোত্রজ। ব্রাহ্মণী 

দেবানন্দার গর্ভ হইতে ক্ষত্রিয়পল্লীস্থ বাশিষ্ঠগোত্রজা ত্রিশলার গর্ভে ভ্রণসধশালনের জন্ত 

শক্রদেব বদ্ধপরিকর হইলেন। শক্রদ্দেবের আদেশে তাহার সেনাপতি ( হরিণেগমেধী ) কর্তৃক 

সেই ভ্রণ-পঞ্চলন-কাধ্য সম্পার্দিত হুইল। এইরূপেঃ আহ্িন মাসে। কৃষ্ণপক্ষের মধারাত্রে, 

চন্দ্রের সহিত উত্তরফন্তনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে, ভ্রিশলার গর্ভে ভগবান মহাবীর ভ্রণ- 

অবস্থায় সঞ্চালিত হুইলেন। নিদ্রাকালে স্বপ্রাবস্থা দেবানন্দা যে সকল শুভচিহ্ৃন দর্শন 

করিয়াছিলেন, ভগবান গর্ভে আসিয়া অবস্থিতি করিব মাত্র, ত্রিশলাও সেইরূপ স্বপ্নপরস্প্ররা 

দেখিতে লাগিলেন। ত্রিশলা শ্বপ্রে দেখিলেন,-এক নুন্দর নুবুহৎ কুঞ্জর--সর্বন্থুলক্ষণ- 
সমন্বিত, বৃহৎ চতুরদস্তবিশিষ্ট ; তাহার শ্বেতবর্ণ_যেন শ্ৃন্য-মেঘের ন্যায়, যেন মুক্তান্ত,পের 
স্তায়। যেন ছুগ্ধপমুদ্রের গ্তায়) যেন চন্দ্ররশ্মির স্যায়, যেন নির্ঝরের সলিলোক্ষেপের ন্যায়, 

যেন রৌপ্যের পর্বতের ন্ার় গুভ্র। ত্রিশল! দেখিলেন-_সেই গঞ্জবরের মণ্তডক হইতে যে মদ 

নির্গত হইতেছে, তাহার স্থগন্ধে মধুলোভী মক্ষিকাগণ আরুষ্ট। তিনি দেখিলেন_- ইন্দ্রের 

প্রাবতের ন্যায় সেই গজবরের বিশাল দেহ। শুনিলেন- মেঘমন্দ্রবৎ তাহার গম্ভীর 

স্বর। শ্ব্পের ছিতীয় দৃশ্া ভরিশলার নয়ন-পথে নিপতিত হুইল-সনুলক্ষগাক্রান্ত গৃহপালিত 

সহাবীরের 

জন্মগ্রহণ । 



মহাবীর স্বীমী। ৯৯ 

বৃধত। কমলদলের স্তাঁয় তাঁহার শুত্র-বর্ণে--চতুর্দিকে যেন শুভ্র আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত ॥ 

ভিশলা স্বপ্নে যে চুতু্দিশ শুতলক্ষণ দর্শন করিলেন, সকলই সৌন্দর্য্যের আধার। স্বপ্ন-দর্শনের 

পর, ত্রিশল! পতির নিকটে আসিয়া স্বপ্বৃত্তান্ত জ্ঞাথন করিলেন। স্বপ্ন-সগ্বন্ধে নানার” 

আলোচনা চলিল। দৈবজ্ঞগণ সকলেই একবাক্যে শ্বপ্নের শুভ-ফল প্রকাশ করিলেন। 

অবশেষে চৈত্রমাসের চতুর্দশ দিবসে মধ্যরাত্রে, চক্রের সহিত উত্তর-ফন্তনী নক্ষত্রের সংক্র- 

মণ-কালে, ভগবান মহাবীর সংসারে আবিভূত হইলেন। 

নবকুমারের জন্ম-উপলক্ষে নগরী আনন্দ-উৎসবে নিমগ্ন হইল। সিদ্ধার্থের প্রাসাঙ্গে 

সেদিন__ন্বর্ণ, রৌপা, হীরা, বস্ত্র, অলঙ্কার, পত্র, পুষ্প, ফল, বীজ, মালা, সুগন্ধ, চন্দন 

ও ধনরত্ব বৃষ্টির ভ্তায় বর্ষিত হইতে লাগিণ। তীর্থক্করের জন্মদিন 

জন্মোংদব। উপলক্ষে ভবানীপতি, ব্যস্তরঃ জ্যোতিক্ষ এবং ট্বমানিক দেবগণ দেব" 

ৃ লোকে মহোৎসবের আফ্জোজন করিলেন। রাজা সিদ্ধার্থ প্রত্যুষেই 
নগরপালগণকে আহ্বান করিয়। বিবিধ আনন্দ-উৎসবের আদেশ দিলেন। কুন্দপুর নগরে 
কারাগারে যে সকল কয়েদী ছিল, তাহাদিকে মুক্ত করিয়া! দেওয়! হইল। বিক্রয় দ্রব্যাদি 

পরিমাপ বৃদ্ধি করিবার জন্ত রাজাদেশ প্রচারিত হইল। নগর এবং নগর-উপকণসমূছ 

গোময়-সংযুক্ত পবিত্রজলে পবিত্রীক্কত হইতে লাগিল। রাজপথপমুছ, রাজ-অক্টালিকানমুহ__ 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার ব্যবস্থা! হইল। স্থানে স্থানে মঞ্চসমূহ নির্ষিতি হইতে লাগিল'। 
রাজধানী ধ্বজপতাকাদ্ধ শোভিত এবং সুরঞ্জিত বন্ত্রাবাসে নুসঞ্জিত হইয়াঃ মনোহারী মূর্তি 
ধারণ করিল। প্রাচীর-গাত্রসমূহ চন্দন-বর্ণে রঞ্জিত হইতে লাগিল। শুভলক্ষণযুক্ত পূর্ণ- 

কলস-মমৃহ দ্বারে দ্বারে স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হইল। পুষ্পমাল্যলমূহ এবং পতাঁকাসমূহ 

চারিদিকে দোহুল্যমান রহছিল। দেবালয়ে দেবার্ছনার ব্যবস্থা! হইল। কোথাও নাট, 
কোথাও নৃত্য, কোথাও ছায়াবাঁজী, কোথাও সঙ্গীত, কোথাও ব্যাফ়াম, কোথ1ও প্রদর্শনী 

কত দিকে কত আনন্দের ধুম পড়িয়া! গেল। নানা স্থানে স্তস্তদকল প্রোথিত ও তোরণ” 

দ্বারসমূহ নিণ্মিত হুইল । আনন্দের শতধার! চতুর্দিকে প্রবহমান হইতে লাগিল। এই 
রূপে দশ দিন কাল অবিচ্ছেদে নগর যখন আনন্দ-কোলাহলে পরিপুণ রহিল ; রাজা সিদ্ধার্থ 

সপরিজন সুমনোহর বেশে স্থসজ্জিত হুইয়। উৎসব-ক্ষেত্রসমূহ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। 
কুমারের জন্ম-উপলক্ষে যে দশ দিন কাল উৎসব-সমারোহ চলিল, সে দশ দিন রাজা ও রাজ- 

পরিজনবর্গ বহুমুল্য বেশতূষায় ভূষিত রছিলেন; পুষ্পসম্ভারে তাহাদের অঙ্গ স্থুশোভিত 
রহিল; বহুমুল্য গন্ধদ্রব্যে তাহাদের বসনাদি সুবাস বিস্তার করিতে লাগিল। সপরিজন 

রাজা দিদ্ধার্থ যখন নগরভ্রমণে বহির্গত হইলেন, জরটক্কা-নিনাদে সে সংবাদ চারিদিকে 

সংবাহিত হইল? তাছাদের শোভাযাত্রার জন্ত সৈগ্শ্রেন শ্রেণিবন্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রছিল। 
পুরবাসিগণ শঙ্ঘখ-ধ্বনিতে মাল্য-ঘোঁধণ।৷ করিলেন? তুরি, ভেরী, মুরজ, মুন, ছুন্দুভি গ্রভৃতি 

বাস্-নিনাদে দিক্ প্রতিধ্বনিত হইল। রাজকর বাঁণিজ্য-কর রহিত হুইয়৷ গেল। যাহাদের 

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে তাহা ফিরাইয়। দেওয়। হইল।. ক্রন্-বিক্রয় 

নিষদ্ধ। অধমর্ণকে খণমুক্ত, দওপ্রাঞ্ড অর্থ প্রত্যর্পিত হইতে লাগিল। রাজকর্মচারিগ্ণ 
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কাহারও গু্ধে প্রবেশ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন তখন জর্বাত্রই কআনলা- 

ধ্রনি। সকলেই নুতন বসনে ও পুষ্পমালো বিভূষিত। নগরের মুকল নর্নারী আনন্দ-মগ্। 

সমগ্র-দেশ আননে পুর্ণ হইল। এইরূপে দশ দিন কাল উৎসব-্পমারেোহে আতিবাহিত 

হইলে, রাজা সিদ্ধার্থ শত শত সহজ যহজ্র উপডৌকন দেবগণের উদ্দেশে উৎস্গ 
করিতে গ্রবৃত হইলেন। 

প্রথম দিনে কুমারের জাতকর্ম সম্পন্ন হইল; তৃতীয় দ্বিনে কুনারকে চন্ত্রনুর্য্য গ্রদর্শন 

করান হইল; বষ্ঠ দিবস ধন্মসাধনার্থ উপবাসে ও জাগরণে কাটিয়া! গেল। একাদশ দিবসে 

শুদ্ধি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দ্বাদশ দিবদে প্রচুর থাগ্, পানীয়, মিষ্টান্ন 
প্রভৃতি প্রস্তত করিয়া, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব ও অন্থচর প্রভৃতিকে এবং 

জ্ঞাতৃক ক্ষত্রিয়গণকে পরিতোবপুর্বক তোজনল করান হইল। আভ:ঃপর 

পিতামাত। উভয়ে স্নান করিয়! গ্রহ-দেবতার পুজ। সম্পন্ন করিলেন, এবং যাবতীয় মাঙ্গল্য-কাধ্যে 

ব্রতী রহিলেন। এ সময় তাহারা মূল্যবান অথচ অল্প বেশ-তুষায় ভূষিত ছিলেন। এই 
রূপে পুজা প্রভৃতি সম্পন্ন হইলে, পুর্বেক্ত আস্মীয়-স্বজন-সহু তাহধর। ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন 

করিলেন। ভোজনাস্তে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সম্বর্ধনাপূর্বক পুষ্প, বস্ত্র, নুগন্ধ, মাল্য 
ও অলঙ্কারাদি তাহাদিগকে দান করা হইল। আআতঃপর গিতাষাত। উভয়েই বন্ধুবান্ধবগণকে 

সম্বোধন করিনা কহিলেন,--"নবকুমারের জন্মের সঙ্দে সঙ্গে আমাদের সংসারে হ্বর্ণ রৌপ্য 

প্রভৃতি ধনসম্পততি বুদ্ধি পাইমসাছে। তক্্বন্ত কুমার “বদ্ধমান* নামে অভিহিত হইরে।” এইবপে 

কাশ্তপ-গোত্রজ ভগবান মহাবীরের তিনটি নাম নিদিষ্ট হইল। তীহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে 

সংদারের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, স্থৃতরাং পিতামাত! তাহাকে “বর্ধমান? নামে অভিহিত 

করিলেন। তিনি স্তুতি-নিন্দার অতীত ও তপস্যা-নিবরত ছিলেন বলিয়া, তাহার দ্বিতীয় নাম 
হইল-__*শ্রমণ”। কিবা বিপদেঃ কিবা বিভীষিকায়, তিনি অটল অচল ছিলেন বলিয়া, 

ফিব! দুর্দেবে, কিবা! ছুঃথকষ্ে, তাহার সহিফুতা অপরিষীম ছিল বলিয়া» ধর্মবিধি-পালনে 

একাস্তিকতা, সুথ-দুঃখে সমজ্ঞান, অপিচ, আত্মসংযমে ভীহার অশেষ শক্তি ও বীরত্ব ছিল 

বলিয!, তিনি “মহাবীর” নামে অভিহিত হুইলেন। 

ভগবান মহাবীরের পিতামাতার এবং নিকট-আত্মীরগরণের একটু পরিচন্প এই স্থলে 
প্রদান কর! যাইতেছে । তাহার পিতা কাশ্ঠপ-গোত্রজ এবং তিনটা নামে পরিচিত ; 

(১) “সিদ্ধার্থ, (২) 'েরাংশ' (৩) 'ঘশাংশ? (যশন্বী )*%। ভাহার মাত 

বাশিষ্গোত্রজ! ; তিনিও তিনটা নামে পরিচিত) (১) শত্রশলা” 

(২) “বিদেহদত্ত', (৩) প্রিয়কারিনী'।1 তছার এক খুল্লতাত 

'নুপাঙ্থব নামে পরিচিত। তাহার জোট ভ্রাতার নাম--নন্দিবর্ধন' | তাহার জো&1 ভগিনী 

“নুদশুন। নামে পরিচিত । মহাবীরের পত্রীর নাম--যশোদা ঃ তিনি কৌগ্ডিপ্য-গোত্রজা। 

তাহার এক কন্তা; সে 'অধোজ্জা” ও এপ্রিয়দর্শন।, নামে পরিচিত; কৌশিক গোজে 

জাতকণ্ 
নাম-করণাদ । 

পিতামাত। 
আজ্মীয় প্রভৃতি । 

* করপুতের ভাষায় এ নাম.--“দিদ্ধতা ই বা, দিজ্জংসে ই বা, জপংসে ই ব1% 
1 কৃল্সগুতে তাহার মাতৃনাম--"'তিদল। ই বা, বিদেহ্দদিন্ল। ই বা) পিঅকারিলী ই ব1% 



মহাবীর স্বামী ৷ ১০১ 

তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার আবার ছুট কন্তা ) শেষবতী ও যশোবতী। * ষছাঁরীরের জনরু- 

জননী পার্্বদেব্র উপাসক ছিলেন এবং শ্রমণগণের উপদেশ মান্ত করিতেস। তাহাদের 

পৃর্ববৃত্তান্ত অলৌকিক ঘটনাপুর্ণ। তাহার! জন্সজন্থাস্তরে যে অমানবিক ত্যাগ-্দীকার 

ও ধর্মপালন করেন, তাহারই ফলে, মহাবীরকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহ! হছউর, 

পিতৃপক্ষে ও মাতৃপক্ষে ভগবান মহাবীর ইহজগতে কোন্ কোন্ রংশের সহিত কি ভাবে 

সন্ধযুক্ত ছিলেন, নিম্োদ্ধ ত বংশলতায় তাহা! কোধগমা হইতে থারে। সে বংশণর্ধযান়্ এই,স্- 

| | | | 
স্ুপার্খবব সিদ্ধার্থ ত্রিশলা স্থুভদ্রা চেটক 

€( দিত ) ( নিট ) | 

চুর ০ 
নন্দী বন্ধন রদ্ধীমান সুদর্শন বিশ্থিসার চেষ্জন। 

( পত্বী- যশোদা ) ( ৮9 ) | 

০ 

অণোজ্জা কণিক 
(পতি--জামালী ) ( অজাতশক্র ) 

শেষবতী উদায়ীন 
( পাঁটলীপুত্রের প্রতিষ্ঠাতা) 

বংশ-পধ্যায়ে বুঝিতে পার। যায়, মাতৃসম্পর্কে মহাবীর স্বামী মগধ-রাজবংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত 

ছিলেন। তাঁহার মাতা ভ্রিশল।__-বৈশালীর রাজ! চেটকের ভগ্মী। আবার চেটকের কন্ত? 

'চেল্লনা'--মগধের অধিপতি বিশ্বিসারের পত্ধী ছিলেন। স্থতরাং ভ্রিশলা__মগধাধিপতি বিদ্বিসারের 

পিতৃঘদা হইতেছেন। রাজা বিদ্বিসার, বৌদ্ধধন্মী ও জৈনধন্ম উভয় ধর্দ্েরই পৃষ্ঠপোষণ জন্ত 
প্রতষ্ঠান্বিত হন। “চেল্লনার' পুত্র-__কুণিক ; ইনিও ইতিহাসে প্রখ্যাতনাম! ব্যক্তি। অপিচ, 

রাজ। দিদ্ধার্থও যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, সমপামব্জিক বর্ণনায় তাহ! উপলব্ধি হয়। 

ভগবান মহাবীর ত্রিশ বসর সংসার-আশ্রমে অবস্থিতি করেন। আটাশ বৎসর পর্য্স্ত 

তাহার পিতামাত৷ জীবিত ছিলেন। জনক-জননীর অচ্ছেন্ত স্েহডোর সে দীর্ঘকাল তাহাকে 

সংসারে আবদ্ধ রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই বন্ধনের মধ্য হইতেও তিনি 

ষে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার তুলন হয় না। তিনি সংসারে 
কন্মাজীবনের মধ্যে থাকিয়াও নৈষ্ম্ম্যের আদর্শ রাখিয়! গিয়াছেন। সংসারে 

নান। প্রলোভনের সামগ্রী পরিবেষ্টিত থাকিয়াও তিনি তৎসমুপায়ে সর্ধতোভাবে নিলিপ্ড 
ছিলেন। বিদ্ধা-বিনয়াদি ভূষণে বিভৃষিত হুইয়্াই তিনি ষেন মর্ত্যতুমে অবতরণ করিয়া- 

ছিলেন। শৈশবে ভাহার এমন বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল যে, অতি-বড় বীরও তাহার 

সছিত মল্লঘুদ্ধে সমর্থ হইত না। আবার ধৈর্য্য গুণ এমন ছিল যে, দর্বংসহ পৃর্থীমাতাও 
বুঝি সে ধৈর্যের নিকট নতমুখী হইতেন। তাঁহার জ্ঞান-ঝারিধির গভীরতা নির্ণয়ে-_ মনুষ্য 

* কল্পহথত্রের ভাষায় মহাবীরের খুল্লতাত প্রস্তির নাম,_-"ভগবত্ত মহাখীরস, পিতিজ্জে সুপানে। জিটে 
ভয়! নংদিব্ধণে, ভগিনী সুবংশনা, ভারিয়া জঅশোলআ। কোভিন্ত্র। গুদ্ভেগ২1” ভাহার কন্ত)--"অগোজ্ঞ। ইব। 
প্রিযদংশন। ই ব।1১ দ্বেহিত্রী--'সেনবই ই বা) উসবই ইঝ|।” 

মহাবীরের 

সংলার-বান। 



১০২ ভাঁরতবর্ষ। 

তে। দূরের কথা_দেবগণেরও জ্ঞান-গবেষণ| পর্যযযদত্ত হইত। অষ্টম বর্ষ বয়ংক্রমের সময় 
পিতামাত। তাহাকে গুরুগৃছে বিস্তাশিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। যেদিন তিনি বিগ্যাশিক্ষার্থ 

প্রেরিত হইবেন, সেদিন রাজ-ভবনে বিপুল উৎসব-সমারোছের আয়োজন হুইয়াছিল। 
সেদিন, কুমারকে যথারীতি স্নান করাইয়া বসন-ভৃষণে অঙন্কৃত কর! হয়; তিলকচন্দনে চচ্চিত 
করিয়া! তাহার হন্তে শ্রীফল ও স্ুবর্ণমুদ্র। প্রদান কর! হয়) এবং সুসজ্জিত গজ পৃষ্ঠে 
আরোহণ করাইয়। বিভ্ভালয়ে প্রেরণ কর! হয়। পঙ্ডিতগণ ও বিদ্যার্থিগণ, মিষ্টাস্পে 
পরিতুষ্ট হইয়া ও বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া, কুমারের অন্ুদরণ করেন। যাত্রাকালে 
বান্ধ্বনিতে ও সঙগীতহ্বরে রাজপথ মুখরিত হয়। কুমার বিষ্তাশিক্ষার্থ গুরুগৃহ্থে গমন 

করিলেন বটে; কিন্তু গুরু তাহাকে কি বিস্ধা শিখাইবেন? যিনি ভ্রিলোকের জ্ঞানস্বরূপ, 

তাহাকে আবার নুতন জ্ঞান কে শিখাইবে? সুতরাং দেবলোকে ইন্দ্রের আসন টলিল। 

ইন্দ্রদেব, ব্রাঙ্মণের বেশ ধারণ করিয়া, কুমারের গুকুগৃছে ( বিগ্কামন্দিরে) উপস্থিত হইলেন। 
কুমারের গুরুগৃছে আসিয়া, ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রদেব ব্যাকরণ-সংক্রান্ত ছুই একটা জটপল ওর 
উত্থাপন করিলেন। সে প্রশ্নের সমাধানে পঞ্ডিতের মস্তক বিঘুর্ণিত হইল। কিন্ত 
অষ্টমব্ষীর বালক বর্ধমান যথাযথ সে প্প্রশ্রের সমাধান করিয়া দিলেন। পণ্ডিতের 

বিম্ময়ের অবধি রছিল না। ইন্দ্রের প্রশ্নে বালক বর্ধমান অবধি-জ্ঞানের পরিচয় দিলেন। 

বিন্ময়ের উপর বিস্ময় জাগিল। পণ্ডিত, বালকের আশ্র্ধ্য প্রতিভা দেখিয়া, সংশয়ান্দো- 
লিত চিতে, ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের নিকট বালকের শ্বরূপতত্ব জানিতে চাহিলেন। ইন্দ্রের 

মুখে ভগবানের অবতার-তত্ব বিবৃত হুইল। বর্ধমান যে বালক নহেন--ব্রিলোক নাথ» 

পঞ্ডিত ক্রমশঃ মর্মে মর্মে তাহ! উপলব্ধি করিলেন। তখন, যিনি শিক্ষক ছিলেন, তিনি ছাত্র 

হইলেন। যিনি শিক্ষার্থী হইয় আসির়াছিলেন, তিনিই গুরুর আসন লাভ করিলেন। গুরু 

প্রশ্ন করেন; ছাজ্জ সমাধান করিয়। দেন। এই ভাবে অনেকক্ষণ অতিবাছিত হইল। 
এই সময়ে গুরুশিষ্ের প্রশ্থোত্তরের ফলে, 'জিনেন্ত্রব্যাকরণ' সম্কপন হুইল] গেল। 

সংজ্ঞান্ত্র, পরিভাষাহত্র, বিধিহব্র$় নিক্লমস্থত্র, প্রতিষেধস্থত্র, অধিকারন্ত্র, অতিদেশহঞ্র, 

অন্বাদনূত্র, বিভাষাহৃত্র$় বিপাকহৃত্র--দশ অধিকার বিশিউ সওয়া লক্ষ শ্লেক-সমন্বিভ 

মহান্ ব্যাকরণ এইরূপে লিখিত হয়। অতঃপর ব্রাক্ষণের সঞ্জনতায় প্রসন্ন হইয়া, ব্রঙ্গণকে 

যথেই পারিতোধিক প্রদ্দানানস্তর, ইন্জরদেব ম্বধামে প্রস্থান কটিলেন। গুকগৃছে বিদ্কালাভ 

করিয়! ভগবান মহাবীর যখন রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হুইলেন, পুত্রের বিস্ঞাবস্তার বিষয় 
অবগত হইয়া জনক-জননীর আনন্দের আর পরিনীমা রহিল না। যৌবনাগমের শুভমুহূর্তে 

তাহারা মহা-উৎসবে কুমারের বিবাহ দিলেন। নরবীর সামস্ত-কন্তা ষশোদার সহত 

মহাবীরের পরিণয়-কাধ্য সম্পন্ন হইল।* তাহার প্রিয়দর্শনা নায়ী কন্ত। সেই যশোদারই 

গর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীরের তন্নীর জামালী নামে এক পুত্র ছিল। তাহারই 

সহিত প্রিম্বদর্শনার পরিপন্-কার্ধা সম্পন্। হয়। | 

৯ ভগবান মহাবীরের বিবাই প্রত্থৃতির এ বিবরণ করকুতরে প্রদত্ত হয় নাই। অরিষ্টনেমী পুরাণের অন্তর্গত 

জৈন হযিবংশে মহাবীর হ্বামীর যে জীবন-চরিত আছে) সেখানেও বিবাহাদির প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া! যা ন$। 



মহাবীর স্বামী। ১৩৩ 

মহাবীর গ্রতৃর ঘেমনই রূপ, তেষনই গুণ। পিতামাতার লোকাস্তর গমন্র পর 

ত্রিশ বর্ষ বয়সে তিনি যখন সংসার-ত্যাগ করেন, তখন লোকাস্তিক দেবগণ তাহার 

* স্তৰ উচ্চারণ করিয়্াছিলেন। সেই স্তব উপলক্ষে করহৃত্রে তাহার 

উল কয়েকটী মাত্র গুণের বিষয় উল্লিখিত হুইয়াছিল। লোকাস্তিক দেবগণ 
কি বলির। তাহার স্তব করিয়াছিলেন, আর কলস্ত্রে তাহার কি পরি- 

চয় প্রদত্ত হইয়াছিল, এ প্রসঙ্গে তাহারই একটু আভাষ দিতেছি । তাহাতেই বুঝ! যাইবে-- 

তিনি কি উন্নত পদবীতেই আরুঢ় ছিলেন! তাহার গুণ-জ্ঞান-বিষয়ে, করম্ত্রে,-_ 

“সমণে ভগবং মহাক্টরে দকৃথে দকৃখপইন্নে পড়িরুবে আলীগে ভদ্দএ বিনীএ নাএ 

নারপুত্তে নায়কুগচংদে বিদেহে বিদেহদিল্ে বিদেহুজচ্চে বিদেহণ্মালে তীসং বাসাইং 

বিদেহংদি কদ্দ, অন্মাপিউছিং দেবস্তগএহিং গুরুমপ্তরএহিং অত্তুষ্নাএঞ সমগুপইন়ে।” 
মহাবীর প্রভূ কেমন ছিলেন? তিনি দক্ষ) অর্থাৎ সর্বাকলাবিস্তায় পারদশী ছিলেন। 

তিনি দক্ষপ্রতিজ্ঞ ; অর্থাৎ যাহ! বলিত্েন, তাহাই সম্পন্ন করিতেন। তিনি প্রতিরপ 

অর্থাৎ সুন্দর রূপ-সম্পন্ন। তিনি আলীন; অর্থাৎ সর্বগুণময়। তিনি ভদ্র) অর্থাৎ সরল। 

তিনি বিনীত ; অর্থাৎ মানীর মান রক্ষায় সমর্থ। তিনি জাত; অর্থাৎ প্রখ্যাত, প্রতিষ্ঠা" 

ভ্বিত। তিনি জ্ঞাতপুত্র ; অর্থাৎ জ্ঞাতক্ষত্রিয়বংশীষ্প সি্ধার্থের পুত্র। তিনি জ্ঞাতকুলচন্জ) 

অর্থাৎ জ্ঞাতক্ষত্রিয়কুলে চন্দ্রের সমান জ্যোতিঃ-মাধুর্ধ্-সম্পন্ন। তিনি বিদেহ; অর্থাৎ বজ, 

রুষভ, নারাচ, সংঘয়ন সমচতুরআ শক্তি-দম্পন্ন। তিনি বিদেহদিল্ল; অর্থাৎ ভ্রিশলার পুত্র। 

ইত্যাদি। মাতাপিতার স্বর্গলাভের পর জ্ো্ঠ ভ্রাতার অনুমতি লইয়! আপন প্রতিজ্ঞা-পূরণার্থ 

[তিনি সংসার-আশ্রম ত্যাগ করেন। তাহার সেই সংসার-ত্যাগ-কালে লোকাস্তিক দেবগণ 

তাহার সমাপে উপস্থিত ছইয় মধুর বচনে তাহার স্তব উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেই স্তব, 

প্ভয় জয় নংদ1! জয় জয় তদ্দা! তন্দং তে, জয় জনন থত্তিঅবরবসহ। ! বুজ্ঝাহি 

ভগবং লোগনাহ!! সয়লঞগজ্জীবহিয়ং পবত্তেছি ধম্মতিখং, হিয়স্থহনিস্সেয়পকরং 

সব্বপোএ সব্বর্জীবাণং ভবিস্সইত্যিকটউ, জয় জয় সদ্দং পউংজংতি।* 

অর্থাৎ,-হে জগতের আন্নদাতা! আপনার জয় হউক। হে কল্যাণবস্ত! আপনার 

লয় হউক। হে ক্ষত্রিয়কুলের শ্রেষ্ঠ বৃষভ-প্রধান! আপনার জয় হউক। হে ভগবান্ 
লোকনাথ! দীক্ষা-গ্রহণে আপনি জগৎকে জাগ্রৎ করুন। হছে ভগবান! আপনি কেবল-. 

জ্ঞান লাভ করিয়। সকললোকছিতকর ধরন্দতীর্থ প্রকাশ করুন। আপনার ধর্মসকল 

লোকের সুখকারী ও মোক্ষগ্রদ। সেইজন্য নিরস্তর আপনার জয়-ঘোষণা করি।” 

যে জানালোক বিতরণ করিবার জন্ত, ষে দিব্যজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করিবার জন্ত, মহা- 

বীর মর্তালোকে অবতীর্ণ হন, সে জ্ঞান--কেবল”জ্ঞান--তাহছাতে বীজরূপে অশৈশব বিস্তমান 

ছিল। এখন সে জ্ঞান শ্ভৃত্তি লাভ করিবার অবসর আসিল। অগ্নি তন্মে 

আচ্ছাদিত ছিল; ঝঞ্ায় তল্ম উড়িয়া গেল; বন্ধি স্বরূপ-মুর্তিতে প্রকাশ 

পাইল। আনল গ্রজ্জলিত হইলে বায়ু সহায় হয়; সে তখন ইন্ধন আপনা- 

আপনিই অন্বেষণ করিয়। লয়। পিতামাতার লোকান্তরের পর, মহাবীরের সাধনার 

মহাবীরের 

সন্গাাস-গ্রহণ | 



5৩৪ ভার়তবর্ধ। 

পথ প্রশণ্ড হইয়া আগিল। তিনি প্রাণে প্রাণে অন্গুতব করিতে পারিঙেন যে, এইবার 

ভাঙার প্রকৃত নিষ্বন্পকাল আসিক। উপস্থিত হইয়াছে । এইবার তিনি শ্বর্ণ-রৌপ্য পরিত্যাগ 

 ফরিলেন। এইবার তিনি ধনধান্ত পরিত্যাগ করিলেন। এইবার তিনি রাজ্য-্রর্ব্যা 

পরিত্যাগ করিলেন। এইবার তাহার সৈঙদল পরিত্যক্ত হইল। এইবার তাহার শস্তভাগ্ডার 

ধগতাঙার পরিতাঞ্জ হইল। সৌভাগাপুণ নগর, সুখময় অট্টালিকা, সুখ-সৌভাগ্য-বদ্ধক 

প্রজাকুল--এইবার তিনি সকলই পরিত্যাগ করিলেন! দ্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মাণিকা-ুক্তা-_- 

লংলারে মূল্যবান সামগ্রী বলিতে যাহ! কিছু ছিল, কিছুরই প্রতি তিনি আর ভ্রক্ষেপ করিলেন 

না। উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে দাতৃত্বভার স্পশ্ত করিয়া, অভাবগ্রন্ত ব্যক্তিগণকে আপন ধন- 

সম্পর্তি দ্বার্ন করিয়া, তিনি সপ্গযাস-গ্রছণ করিলেন। তাহার সন্্যাপাবলঘ্বনের- দীক্ষ। 

গ্রহণের দিন, নগরে মহাঁনমারোছে শোভা-যাত্রার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইন্দ্রা্দি দেবগণ, 

অগ্ুরগণ এবং রাঁজ্যের আবাল-বৃদ্ব-বনিত! নরনারী সকলেই সে শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া- 

ছিলেন। দীক্ষ-গ্রহণের পুর্বে, দেবরাজ ইন্দ্র এবং অগ্রজ নন্দীবদ্ধন, তাহাকে যথারীত, 

নান করাইয়া, চনানারদিতে তাহার দেহ অনুরঞ্জিত করিয়া, মুকুট-কুগুলে তাহাকে ভূষিত 

করিয়া, তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিশেষে, চন্ত্রপ্রভ নামক প্রথখ্য/ত শিবিকায় 

মছাঁবীর অধিষিত হইলে নগর মধ্য দিয়া শোতাধাত্র। বাহির হয়। শঙ্খ-ধ্বনিতেঃ 

ঘণ্টাধবনিতে ও বিবিধ বা্ধবনিতে নগর আ'নন্দ-মুখরিত হইয়া উঠে। স্ততিপাঠক- 

গণ স্ততিপাঠ করিতে আরম্ভ করেন। চারণগণ জয়জয়-নাদে দিক গপ্রতিধবানত 

করিক্জা তোলে। মার্গলিক গীতে চারিদিক মঙগলময় হুইয়। উঠে। আকাশ হইতে দেবগণ 

পৃষ্পবৃ্টি করেন। উগ্রকুল, ক্ষাত্ররকুল, সেনাপতিগণ, নগরবামিগণ, সকলেই ভক্তিভরে জয় জয় 

স্বরে অনুগমন করেন । সে সময় ধাহার! তাহার সৌম্যমূর্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারা 

কেহই পলক ফিরাইতে পারেন ন!ই। সহস্র সহন্্র তৃষিত নেত্রের অন্তর্বর্তী হইয়া, সহস্র সহ 

কণ্ঠের প্রশংসাঁশগীতে পরিবৃত হইরাঃ সহম্র সহ্ত্র লোকের অন্তরে আনন্দ বঞ্ধন করিয়া, সহমত 

সহ লোকের আঁশীর্বাদভাজন হুইপা, সহশ্র সহত্র লোকের অন্ুগির দ্বার! নির্দিষ্ট হইয়া, সহ 

সন্ত নর-নারীর আঅভিবাদনে প্রত্যভিবাদন করিয়া, তিনি যখন প্রাসাদের পর প্রাসাদ 

অতিক্রম পূর্বক অগ্রসর হইলেন) সমবর্ধনাস্চক মধুর সঙ্গীতে, বীণাধবনিতে ও তৃর্যয-নিনাদে। 

জন্ন-ধ্বনিতে ও চক্কানিনাদে, জনসাধান্নণের আনন্দবাঞ্জক মৃতু মধুর কলকলম্বরে, তাহার 

পোভাযাত্জায় অগ্ুপম শোতার সঞ্চার করিল। সকল সৈন্দল সহ, সকল আত্মীয-অন্তরঙ্গ 
সহ, সকল সেবক-অনুচর সহ, সর্ববিধ সমারোহ সহ, মহাবীর কুন্দপুরের স্থুপ্রসিদ্ধ উদ্যানে 

উপনীত হুইলেন। জ্ঞাতৃক্ষ-গণের সেই উদ্যান 'পান্ধ্যধন” নামে প্রখ্যাত ছিপ। উদ্যানে 

গ্রবেশ করিয়া, শিবিকা তত্রত্য অতি-হ্ৃপ্ত অশোক-তরুতলে উপস্থিত হইল। তরুমূ'ল 
শিবিক। উপনীত হইলে, মহাবীর শিবিক1 হইতে অবতরণ করিলেন। তার পর, আপন হস্তে 

আপনার গাজালগ্কারলমূহ উন্মোচন করিলেদঃ---আপন্ হস্তে আপনার মাল্য-চন্দন ছিন্ন বিশৃঙ্খল 

করিয়া ফেলিলেন,--আপন হস্তে আপনার মন্তকের কেশরাশি উৎপাটন করিয়া উড়াইয়। 

দির্লন। অবশেষে, সকলকে বিদায় দিয়া, আড়াই দিবন কাল নির্জাগ উপবাসী থাকিয়া, 



মহাবীর স্বামী। ৬০৫ 

চস্ত্রের সহিত উত্তরফন্তনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কাঁলে সন্নযান-আশ্রম গ্রহণ করিলেন। তদবধি 

ংসরের সহিত আর তাহার কোনই সম্বন্ধ রহিল ন|। 

ংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ভগবান মহাবীর এক বদর এক মাঁস পর্ধ্যস্ত বস্ত্র 

পরিধান করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই তিনি নগ্ন অবস্থায় দিনযাপন করিতে 
লাগিলেন। কোথায় বস্ত্র--কে' পরিবে? কোথায় আহার্যয-_কে মুখে 

চা । দিবে? অশন-সন্বন্ধে, বসন-স্ধে। তিনি কি কৃচ্চ, ব্রতই অবলম্বন 

করিয়াছিলেন! আপন হস্ততালু মধ্যে যে ভিক্ষান্ন ধারণ কর! যাইত, সেই 
পরিমাণ ভিক্ষান্্ গ্রহণ করিয়াই তিনি জীবন-ধারণ করিতেছিলেন। দ্ার্দশ বৎসর কাল 

আপন দেহের প্রতি তিনি কি উপেক্ষাই দেখাইয়াছিলেন! কি দেবতা হইতে, কি মনুষ্য 

হইতে, কি পশু-পক্গী হইতে, যে প্রকারে, যে ন্থথ বা ষে কষ্টই প্রাপ্ত হউন না! কেন, কোনও 
দিকেই তাহার জ্রক্ষেপ ছিল না। রৌদ্র-বৃষ্টি ঝড়-ঝঞ্ধাবাত দেহের উপর দিয়! অবিরাম 

চলিয়া যাইতেছে ; দেহের উপর দিয়া কীট-পতঙ্গের গতাগতি-হেতু দংশনের পর দংশনের 

যন্ত্রণায় দে€ জঙ্জরিত হইতেছে; কিন্তু কিছুতেই গ্রাহ্থ নাই। এ সময় এমনই নিস্পুহ 
নির্লিপ্তভাবে তিনি জীবন যাপন করিতে অভ্যস্থ হন। এই প্রকারে মহাবীর যে 

ম-সাধনার় পিদ্ধিপাভ করেন; মে সংষম-সাধনাযম একমাত্র তিনিই পারদর্শী_-সে 

সিদ্ধিলাতে একমাত্র তিনিই অধিকারী ছিলেন। পাদচারণে সংযম, বাক্য-কথনে সংযম, 

ভিক্ষাকরণে সংযম, দাঁন-গ্রহণে সংযম, পানপাত্র ও বর্তনাদি গ্রহণে সংযম, মল মুত্র পরিত্যাগে 
ও দেহ-সংস্কারে সংযম, চিন্তায় সংযম, বাক্যে সংযম, কার্যে সংঘম )--সে সংযমের তুলন! নাই & 

পূর্বে যে সমিতির ও গুপ্তির বিষয় বলিয়াছি, * তাছাদের সার্থকত1 মহাবীরের জীবনে 
এই সমন্ধ সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ হয়। চিন্তাক্ন সতর্কতা, বাক্যে সতর্কত!, ইন্দরিয-পরিচালনে 
সতকতা, চরিত্রে সতকৃত1--এই সমস্গই তাহাতে প্রকাশ পায়। রাগ নাই, অহঙ্কার নাই, 

ঈর্ষ। নাই, আকাজ্ষ। নাই; স্থির, প্রশান্ত, উন্মত্ততা-বিরহিত, সন্তাপ-রহিত, তৃষ্ণাশুষ্ঠ, 

মমণ্তাশূন্ত, অবলম্বনশৃগ্ত ;--তখন তার সে এক অব্যক্ত অবায় ভাব। সংসারের সকল 

বন্ধন ছিন্ন হুইগাছে!--সাংসারিক কোনও সব্বন্ধহেতু চিত্ত কলঙ্কিত নহে।--সে এক 

অপুর্ব অব্যক্ত অবস্থা! তাঅপান্রে যেমন জলের দাগ পড়ে না, শঙ্ঘে যেমন অঞ্জন 

লিপু থাকিতে পারে নাঃ সেইপ্ঈপ, পাপ তাহার সহিত সম্বন্ধযুত্ত হইতে পারে নাই। 

জীবনের গতি যেমন কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না, তাহার গতি সেইরুপ অনবরুদ্ধ ছিল। 

আকাশের যেমন আধার আবশ্যক হয় না, তাহারও তদ্রপ আশ্রয়ের আব্ঠাক ছিল ন!। 

বাযুপ্রবাহ যেমন বাধ! মানে না, তাঁহাকেও সেইরূগ কোনও বাধ! মানিতে হুইত না 

তাহার অন্তর--শরতের স্বচ্ছ সলিলের স্তায় নিম্মল ছিল! পক্সপন্তজে যেমন জগ পিঞ্ 

হয় না, তাহাতেও সেইক্ধপ কিছুই লিগু হইতে পারিত না। তাহার ইস্ররিরসমূহ মৃত্তিকা- 

সংশ্লিষ্ট কচ্ছপের স্তায় অনাসক্ত ছিল। গণ্ডারের শূঙ্গের স্তায় তিনি একাকী সংগ্রমে প্রবৃত্ত 

* এই খণ্ডের ৮২ পৃঠায় সমিতির ও শুপ্তির বিষয় নংগ্গেপে (লিখিত হইয়াছে । 

৬ষ্ঠ--৯৪ 

০ ০০ আপ 



১০৬ ভাঁরতবর্ষ। 

ছিলেন । পঙ্গীর হা তাহার স্বাধীনতা ছিল। উপকথা-কথিত ভাঁরগ'*পক্ষীর * স্তায় ভিন 

অবাধে ভ্রমণ করিতেন। তিনি হস্তীর ন্তায় পরাক্রাত্ত, বুষের ন্তায় বলিষ্ঠ, সিংহের স্যার 

ভুরা ব্রমা, মন্দার-পর্বতের স্তাঁর অচল ও দৃঢ়, মহাসাগরের স্তায় গভীর, চন্দ্রের স্তায় মৃহু, হৃর্য্যের 

গ্তায় খরকর, স্বর্ণের স্তাঁয় নিশ্মল, ধরিত্রীর ন্যায় সর্বংসহা, প্রজলিত অনলের ন্যায় এজ্জল্য- 

লম্পন্ন ছিলেন। একটা প্রাচীন গাথায় তাঁহার এ সকল গুণের বিষয় সংগ্রথিত আছে 
“কংসে সংখে জীবে, গগণে বাউ ষ সরযসলিলে অ। 

পুকৃখরপত্তে কুস্তে, বিহগে স্বগ্গে য ভারংডে॥ 

কুংজর বসছে সীছে, নগরায়া চেব সাগর মখোছে। 

চংদে সুরে কণগে. বঙ্গুংধরা চেব হুয়বছে ॥” 

ভগবান মহাবীর ম্বামীর কোনদিকেই কোনও প্রতিবন্ধক ছিল ন!। প্রতিবন্ধক 

লাধারণতঃ চতুর্বিধ ) দ্রব্য, স্থানঃ কাল ও ভাব--এই চারি বিষয়ের সহিত তাহারা সন্বন্ধযুক্ত | 1 

দ্রব্য-বিষয়ে তাহার সর্ববিধ প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইয়াছিল। কি জীব, কি 
অজীব, অথবা কি জীবাজীব, অর্থাৎ চেতন অচেতন চেতনাচেতন--কোনও 

বিষয়ের সহিতই তীহার সম্বন্ধ ছিল না। স্থান বা ক্ষিতি বিষয়ে 

ত্বাহার সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইয়াছিল। কিবা গ্রামে, কিবা! নগরে, কিবা 

অরণ্যে, কিব! প্রান্তরে, কিব! গৃহে, কিবা অঙ্গনে--কিছুরই সহিত তিনি সম্বন্ধ রাখেন 

নাই। এইরূপ কাঁল-বিষয়েও তীছার সর্ববিধ প্রতিবন্ধক দুর্ীভূত হইয়াছিল। অর্থাৎ, 
সময় আবলিকা', শ্বাসোশ্বাসঃ দিবাঃ রাত্রি, বৎসর, পক্ষ, মাস, খতু, মুহূর্ত--কিছুরই প্রতি 

তাহার মমত্ব ছিল না । এইরূপ ভাব-বিষয়ক প্রতিবন্ধকও তিনি সর্বতোভাবে দূরীভূত 
করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, ভয়, হান্ত, প্রেম, ছ্বেষ, কলহ, কলঙ্ক, 

পরনিন্দা, রতি, অরতি, মিথা'ত্ব প্রভৃতি কোন ভাবই তীহাতে আর স্থান পায় নাই। 

বর্ধা খতু ভিন্ন, শীত গ্রীষ্মের আট মাস কাল তিনি কোনও গ্রামে এক রাত্রির অধিক 
বসতি করিতেন না) কোনও নগরে পঞ্চ রাত্রির অধিক আশ্রয় লইতেন না। পাছে 

আসক্তি আসে, তজ্জন্তই এই আদর্শ তিনি পালন করেন। চন্দনে ও ঝিষ্টায়। তৃণে ও 

জহরতে, মৃত্তিকা ও স্বরণে, সুথে ও দুঃখে, তাহার সমজ্ঞান ছিল-। ইহলোক বা পরলোক, 

প্রতিবঞ্ধক 
দুর 

* উপকথ। কথিত ভারগু-পক্ষী (ত্রপদ্বিশিষ্ট ও ধবিগ্রীব। এন্ন্প পক্ষী অধুন! দুষ্ট হয় না বলিয়! উহাকে 

কল্পনার সামগ্রী বল! হয়। 

1 মহাবীর ত্বামী যে সকল প্রতিবন্ধক হইতে মুক্তিলীভ করেন, তথ্বিযয়ে এইরূপ লিখিত আছে +--“নখি 
ণং তসজ তগবংতদ.স কখই পড়িবংধে--নে অপডিবংধে চউব্বিহে পন্নতে, তংজহা। দব্বও, খিত্বও, কালও, ভাবও ।* 
অর্থাৎ জৈনশাস্ত্-মতে, দ্রবা। ক্ষিতিঃ কাল ও ভাব--এই চতুর্রিধ প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধক দুরীকরণে মহাবীর 
স্বামী যে অবস্থায় উপনীত হন, কল্পহুত্রে তাহার এইরূপ বর্ণন। পরিদুষ্ট হয় ;--'“দব্বও, পং সচিত্তাচিত্রমীসেহ দবেবহু, 
খিত্ুও গং গামে বা নগরে ব1 অরপ্রে বা খিতে বা খলে বা ঘরে বা অংগনে বা লহে বঝ॥ কালও ণং সমঞএ ব। আবলিআএ 
বা আণাপাগ,এ বা! খোবে বা থণে ব1 লেবে মুহতে ব| অহোরতে পকৃখে ব1 মাসে বা উউএ বা অয়ণে বা সংবচ্ছরে 

বা অন্নয়রে ব। দীহকাল-সংজোএ। াবও গং কোহে বা মাঁণে বা মায়া ব। লোভে বা তয়েব। পিজ্জে বা দোনে বা 

কলহে বা অন্ডক্ধাণে ঝ। পেন্ছন্পে ব পর্পরিবাএ বাঁ অরইরই বা মায়ামোসে বা মিচ্ছাদংসণদল্লে বা তসসণং 
ভগবংতল.স নে। এবং ভবই।” 



মহাবীর স্বামী । ১০৭ 

জীবনে বাঁ মরণে--কিছুরই প্রতি তাঁহার আসক্তি ছিল না। কর্্মশক্রকে বিন করিয়া, 
তিনি যেন সংসারের পরপারে বিরাজ করিতেছিলেন। দ্বাদশ বৎসর কাল, ভগবান মহাবীর 
আত্মতত্বে নিমগ্ন ছিলেন। অনুত্তব্ জ্ঞান, অনুত্তর দর্শন, অনুত্তর চগ্নিত্র, অনুস্তর (নির্দোষ ) 

আলয়, অনুত্তর (নির্দে।ষ ) বিহার, অনুত্তর বীর্য, অনুত্তর সরলতা, অনুত্তর কোমলতা, অনুত্তর 

লঘুতা, অন্ুত্তর ক্ষান্তি, অনুত্তর মুক্তি, অনুত্তর গুপ্তি, অনুত্তর সম্তোষ, অন্ুত্তর সত্যঃ অন্ুত্বর 

সংযম, অন্ুত্তর সদাচরণ প্রভৃতির অধিকারী হইয়া, তিনি অন্ুভর মুক্তি-পথের পথিক 

হইয়াছিলেন। সততা, সংযম, সচ্চারিত্রয, সহিষুত। প্রভৃতির ফলস্বরূপ যে নির্বাণ-মুক্তি, তাহাই 

এখন তাহার সমীপস্থ হইয়াছিল। সন্যাস-গ্রহণের ত্রয্জোদশ বর্ষে বৈশাখ মাসের দশম দিবসে 

শুরুপক্ষে শুভরাত্রে 'বিজয়” নাম। মুহুর্তে জস্তিক-গ্রাম-প্রান্তে খজুপালিক নদীতীরে একটী 
পুরাতন মন্দির-সরিকটে শাঁলবৃক্ষমূলে বলিয়! মহাবীর শ্বামী কেবল-জ্ঞান লাভ করেন। 
সে সময়ে চন্দ্রের সহিত উত্তরফন্তনী নক্ষত্রের সংক্রমণ ঘটিয়াছিল। সেই শ্রেষ্ঠ পুর্ণ 
অনন্ত অবাঁধ কেবল-স্ঞান লাভের পূর্বে আড়াই দিবস কাল, নির্জল-উপবাঁসে পদ্ম/সনে 
উপবিষ্ট থাকিয়।, তিনি গভীর ধ্যানে নিরত ছিলেন। এইরপে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিগ্ন!ঃ ভগবান 

মহাবীর যখন জিন এবং অর্থ পদ লাভ করিলেন-_কেবলী হইলেন) তখন তৃভ ভবিষ্যৎ, 
বর্তমান, সর্ববিষয়ে তীহার অভিজ্ঞতা জন্মিল। পৃথিবীর, দেবগণের, মনুম্তগণের এবং দৈত্য- 

গণের অগতি গতি স্থিতি সকলই তিনি দেখিতে ও বুঝিতে পারিলেন। চিন্তা, ভাব, আহার» 

বিহার,--কাহারও কোনও বিষয় তখন আর তাহার দৃষ্টিনীম। অন্তিক্রম করিতে পারিল না। 
ংসারের সকল পদার্থের-_পর্বপ্রকার অবস্থা, সর্বপ্রকার চিন্তা, সর্বপ্রকার বাক্য এবং প্রতি- 

মুহূর্তের কার্যকলাপ-_তাহার দিব্যদৃষ্টির অন্তভূক্ত হুইল। পূর্ণজ্ঞান লাভের পর ভগবান, 
মহাবীর প্রথম বর্ধকাল অস্থিক-গ্রামে * যাপন করেন। তিনটা বর্ধাকাল চম্পায় ও পৃষ্টিচম্পা 

অতিবাহিত হয়। দ্বাদশ বর্ধাকাল বণিজ্জগ্রামে, চতুর্দশ বর্ষা রাজগৃহে এবং নালন্দার উপকণ্ঠে» 

ছয় বর্ষ! মিথিলায়, ছুইবর্ষ। ভদ্রিকাঁয়, এক বর্ষা আলভিকার়, এক বর্ষা পণিতভূমিতে, এক বর্ষা 

শ্রাবস্তীতে এবং এক বর্ষা রাজ হস্তীপাঁলের কাছারী-বাটাতে পাপা-নগরীতে অতিবাহিত হয় । 

শেষোক্ত বর্ধাই তাহার পার্থিব জীবনের শেষ বর্ষা-কাল। কার্তিক মাসের পঞ্চদশ দিবসে, কৃষণ 

পক্ষের শেষ রাত্রিতে, পাপা-নগরীতে রাজা হস্তীপালের কাছারী-বাটাতে মহাবীর স্বামীর 

ইহজীবন শেষ হয়। সেই দিন তিনি, জন্ম-জরা-মৃত্ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, ইহুজগৎ 
হইতে অন্তর্ধান হন। সেই দিন হইতেই তাহার সকল দ্ঃখের অবসান হয়। সেই দিন 
তিনি সিদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অবস্থ! প্রাপ্ত হন। যে বৎসর মহাবীর স্বামী দেহত্যাগ করেন, 

সেই বৎসর চন্দ্রবতপর নামে অভিহিত হয়। সেমাস শ্লীতিবর্ধন, সেই পক্ষ নন্দীবর্ধন, 

সেই দিন স্ুত্রতাগ্রি বা উপসম নামে পরিচিত। দেই রাজ্রির নাম দেবানন্দা বা নিখতি। 

সেই লব "আর্ধ্য”, সেই প্রশ্বাস “মুক্ত', সেই স্তোক “সিদ্ধ”, সেই করণ «'নাগ” এবং সেই 

* এই গ্রাম পূর্বে বর্ধমান নামে পরিচিত ছিল । শুলপাণি নামে এক ষক্ষ নরহতা। করিয়া & স্থানে তাহার 
অস্থিত্ব,প সঞ্চিত করিয়াছিল। সেই আস্থিত্ত,পের উপর নগরবাসীর! একটা মদির নির্দাণ ফয়েম। তদনুসায়ে, 
এ স্থান অস্থিত্রাম ব। অন্িগ্রাম নামে অভিহিত্ত হয়। ৰ 



১০৮ ভারতবর্ষ। 

মুহূর্ঘ 'সর্বার্থাদদ্ধণ নামে অভিহিত হইগা থাকে। যেদিন মহাবীর দবমী পূর্ণমুর্ক লা 

করেন, দেধিন সেই সময় চন্দ্রের সহিত স্বাতী নক্ষত্রের সংক্রমণ হইয়াছিল,_ দেবগ“পর 

গতগতি হরে বোমপথ আলোকিত হইয়াছিল। এইরূপে মহানির্ববাণ-লাভের সময় সম্পরশঃগ্ 

ঘোৌনাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি যে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া যান, তাহাতে জগৎ 

আজও নযুজ্জ্রল। তাৎকালিক তার উপদেশ-পরম্পরাই জৈনপর্ষবের প্রাণভূত | 
যে রাঁতিনে মঙ্গাবীর প্রভু দেহভ্যাগ করেন, সে রাত্রিতে নগর আলোকমালায় 

স্থ.জ্জি5 হইয়াঁছিল। ননমন্লীকী ও নবলিচ্ছবী-_সন্ধিবদ্ধ এই অষ্টাদশ সামন্তরাঁজমহ কাণী ও 

| কোশলের নৃপতিবর্গ, এ সমর প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদশন করিতে মাপিয়া- 

দেহভাগ?  ছিলেন। এ দিবস সংসার-সাগর উত্তরণের ত্ররণী-স্থানীয় 'পৌষধ? উপবাসের 

জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তথাপি, সেই মহাপুরষের প্রতি সন্মান- প্রদর্শনার্থ 

নগরবাসীর নগরী অ।লোক্ক-মালায় বিভূষিত করিয়াছিল। সকলেই তখন, কহিতেছিল,__. 

“জ্ঞানের আলোক নির্বাপিত হইল। এখন আমর পার্ধিব আলোকে নগর আলোফিত 

করিতেছি ।” এ সময় মঙ্গাবীর স্বামীর অসংখ্য ও তক্ত-অন্ুরক্তে তাঁহার সম্প্রদায় পরিপুষ্ট 

হইয়াছিল । তগবাঁন মহাবীর যেদিন দেহত্যাগ করেন, যেদিন প্রভূর সহিত তাহার প্রিরশিশ্য 
গৌতম-গোত্রজ্গ ইন্দ্রভৃতির সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হয়; সেই দিন ইন্ত্রভৃতি * কেবলী-পদ লাভ 
করেন, _পর্ণজ্ঞানের অধিকারী হন। চতুর্দশ সহস্র শ্রমণ এখন ইন্দ্রভৃতিকে আঁচার্ধ্য-পদে 
বরণ করিয়া প্রভূর মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাঁধবী চন্দনার অধিনায়কত্ব 

ষট্ত্রিংশ সহ সাধবী 'ভিক্ষুণী ধর্্ম-মাহাত্ব-প্রচারে ব্রতী হইলেন। এক লক্ষ উপয!ট 

ভাকার সংসারী গৃহস্থ শঙ্খশতককে আচার্ধ্য-পদে বরণ করিয়া ধর্-পালনে প্রবৃত্ত হন। 
তিন লক্ষ আঠার হাজার সংসাব-মাশ্রম-বাদিনী রমণী, স্ুলস! ও রেবতীর কর্তৃত্বাধীনে, 

ধর্দমপালন করিতেছিলেন। পুর্বোক্ত চারি শ্রেণীর পৈনধন্্াবিলশ্বিগণ যথাক্রমে সাধু, সাধবী, 
শ্রাবক, শ্রাবিকা নামে প্রসিপ্ধ। এইরূপ, আন্ন এক শ্রেণীর তিন শত সাধু ছিলেন ;--তাহারা 
জিনগণের দিত নৈকট্য-সন্বন্ধ লাভ করিতে না পারিলেও, চতুর্দশ পূর্বশান্ত্র প্রভৃতির 

জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন এবং জিনগণের স্তায় সতাধর্দদ প্রচার করিতেন । এইকবপ, আরও 

তের শত সাধু ছিলেন;-তীহারা অবধি-স্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন 

হইগাছিলেন। সাত শত কেবলী, সাত শত বৈক্রিয়লন্ষিধারক, পাঁচ শত বিগুল- 

মতি এবং অন্ঠান্য নানা শ্রেণীর জ্ঞানী এখন জৈনধর্দ-প্রচার-কার্ধ্য ব্রতী ছিলেন। মহাবীর প্রভু 
জীবনের কত কাল, কত বর্ষ, কি ভাবে যাপন করিয়াছিলেন, সুত্রে সংক্ষেপে তাহার 

একটী পরিচন্ন পাঁওয়! যায়। তাহার জীবনের ত্রিশ বৎনর কাল গৃহস্থাশ্রমে অতিবাহিত 

হইয়াছিল। তারপর, বিয়াল্লিণ বংসর সন্ন্যাসের অবস্থা । তাহার মধ্যে বার বৎসরের অধিক 
কাল তিনি ছন্রস্থ ( ছদ্মস্থ) অবস্থায় অতিবাহিত ফরেন। শী সময়কে দীক্ষা-গ্রহণ-কাল 

* মহাবীর ন্বামীর দেহতাাগের সমস ইন্রভূতি জৈনধর্ম-প্রচার-কার্ষো ব্রতী ছিলেন। এই সময় তিনি কেবলী 

পদ লান্ত করেন। ইহার গর তিনি বার বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহার আধু-কাল ৯২ বৎসর ; তাহার মধ্যে 
লন্নযাস-মাশ্রমে তিনি ৫০ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 
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ব! জানোন্মেষণ-কাঁল বল! হইয়া থাকে । উহার পর অনধিক রশ বৎসর কাঁল তিনি কেবলী- 

পর্যায়ে অবস্থিত ছিলেন। সন্নাসের ৪২ বৎসর কাল তিনি দীক্ষা-প্রতিপালনে শ্রমণ-পদে 

আরধঠিত ছিলেন। সর্ধসাকুল্যে মহাবীর প্রভু বাহান্তর বৎসর কাল মর্ভাভূমে বিচরণ 

করেন। উহ্বাই তাহার পূর্ণ আযুঃকাল। শী আযুঃকাল পুর্ণ হইলেই তীহার কর্মজীবনের 
অবসান হয়,-কন্দ্ আর জ্ঞানাবরণীয় দর্শনাববণীয আযুক্ষ প্রভৃতি রূপে ফলোতৎপাদনের সমর্থ 

হয় না| সেই অবস্থাই নির্বাণ, মোক্ষ, পুর্ণ, কেবল-জ্ঞান_যখন বেদনীয় মোহনীক্- 
আযুক্ প্রভৃতি কর্মের বীজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে, ইহুজীবনের কর্ম পেষ করিয়া, সকল: 

কর্মাবীজ ধ্বংস করিয়1, এই বর্তমান অবসর্পিনী কালে হুঃসম-সথুদমা কালাংশের শেষভাগে 

মহাবীর প্রভু যখন উধার আলোকে লীন হন, তখন সেই চির-সমাধির অবস্থায় তাহ. 

মুখকমলনি:স্থত 'উত্তরাধায়ন-সুত্র* প্রভৃতি দূপ উপদেশের অমৃতধারা জগৎকে নূতন জীবন: 

দান করিবার জন্ত প্রঝাহিত হইয়াছিল। সে অমৃত-অভিষেক ভারতের নিষ্পন্দ প্রাণে ফে 

সজীবনী-শক্কি প্রদান করিয় যায় তাহাই জৈনধর্্ম। 

জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধন্ম একই জননীর অগ্রজ-অনুজ ছুইটী সন্তান- -রূপে ভারতের অন্বে পরি- 

পু্ট হুইয়াছিল। ন্থতরাং এ দুই ধর্মের পরস্পরের মধ্যে যে বন্ছ সাদৃশ্ঠ বিদ্যমান থাকিঝে। 
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে, সাদৃশ্ত-সত্বেও একই বৃক্ষের হুইটী পত্র 

৮০৯৬৭ । যেমন অভিন্ন নয়, সেইরূপ বনু-সাদৃগ্ত-সত্বেও জৈন ও বৌদ্ধ ছুই ধর্ম ছঈ 
বিভিন্ন পথে অগ্রমর হুইয়াছিল। কি সাদৃশ্তের বা কি পার্থক্যের ভিত্তিক 

উপর জৈনধন্ম ও বৌদ্ধধর্ম গ্রতিষ্টিত, সে আঁভাষ আমরা গ্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন স্থানে প্রদান 

করিয়াছি। অপিচ, যে সকল কারণে বুদ্ধদেবকে এবং মহাঁবীরকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়! প্রতীত। 

হয়, আবার যে কারণে তাঁহাদের ছুই জনকে ছুই বিভিন্ন মহাপুরুষ বলিয়া বুঝা যায়, 
তৎমম্বন্ধে এ স্থলে কিছু আলোঢনা করা যাইতেছে । পূর্বেই দেখাইয়াছি, ষমহাবীরের ও বুদ্ধ: 

দেবের নাম-বিশেষণ প্রায় একই । অপিচ, তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নামের 

ও স্থান প্রভৃতির সাদৃস্ত ও আশ্চর্যজনক । মহাবীর স্বামীর কতকগুলি আত্মীয়"অস্তরন্গের নাম 
এবং বুদ্ধদেবের কতকগুলি আত্মীয়-অন্তরঙ্গের নাম-- প্রায় একই | মহাবীরের স্ত্রীর নাম-. 
যশে।দা ; বুদ্ধদেবের স্ত্রীর নাম_যশোধর|। মহাঁবীরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম-_নন্দী বদ্ধন, বুদ্ধদেবের 

বৈমাত্রেক্ ভ্রাতা “নন্দ' নামে পরিচিত। বুদ্ধদেব যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তাহার নাম ছিল 

-_ সিদ্ধার্থ । এদিকে আবার মহাঁবীরের পিত1 ইতিহাসে পঁসদ্ধার্থ' নামে পরিচিত । এই যে নামের 
সাদৃণ্ত, ভারতের ইতিহাসে,__শুধু ভারতের বাঁ বলি কেন, পৃথিবীর অনেক স্থানেই,_ অনেকের 
মধ্যে দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাই বলিয়া একের সহিত অস্থের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয় না। এ দিকে, 

আর একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিস্তা করিলে, মহাবীরের এবং বুদ্ধদেবের জীবনের বহু ঘটনায় 
রছ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেবের জন্ুস্থানের নাম--কপিলাবস্ত ; উহ! হিমালয়ের পাদদেছে 
অবস্থিত বলিয়া! পরিচিত। মহাবীর স্বামীর জন্বস্থান-কুন্দগ্রাম ব1 কুন্বপুর $ উহ৷ বৈশালীর 

নিকটে অবস্থিত। কথিত আছে, _বুদ্ধদেষের জন্মের পরই তাহার জননীর দেহাস্তর ঘটে । 

কিন্তু মহাবীরের পিতামাতা তাহাকে বযস্থ সংসানী দেথিক্জ। ইহদীবন পরিত্যাগ করেন।. 



১১৩ ভাঁরতবর্ষ। 

বুদ্ধদেব, পিতার জীবিত-কালে তীহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসারত্যাগী হন। কিন্তু মহাবীর স্বামী 

আপন পিতামাতার মৃত্যুর পর, অগ্রজের এবং রাজপুরুষগণের অনুমতি, লইয়া, সংসার- 

ত্যাগ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব ছয় বৎসর কৃচ্ছ, কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন? মহাবীর 

দ্বামী দ্বাদশ বৎসর কাল কঠোর সাধনায় ব্রতী থাকেন। কঠোর কৃচ্ছু, সাধনায় যে সময় 
অতীত হয়, সে সময় বৃথাই নষ্ট হইয়াছে বলিয়! বুদ্ধদেব মনৈ করেন। কিন্ত মহাবীর প্রাণে 
প্রাণে সে সাধনার আবশ্তকতা অনুভব করেন, এবং তীর্ঘঙ্কর পদ লাভ করিয়াও সে 

সাধনায় ব্রহী থাকেন। গোশাল-মক্ষালিপুত্তের ন্যায় মহাঁবীরের যেরূপ প্রতিদ্বন্দী ছিল, 

ভদ্র প্রতিদ্বন্ী বুদ্ধদেবের অতি অল্পই দেখিতে পাই | জামালীর স্তায় শত্রর উপদ্রবও 
বুদ্ধদেবকে সহ করিতে ছয় নাই। জামালী জৈনধর্-সন্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম বিচ্ছেদ 
ঘটন করাইয়াছিলেন। আর এক বিষয়ে উভয় ধর্্দ-সম্প্রদায়ের পার্থক্য পরিণক্ষিত 

হুয়। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের নামের সহিত মহাবীর স্বামীর শিস্তগণের নামের কোনও 
সারৃ্ঠ নাই। উপসংহারে উভয়ের মহানির্বাণ-লাভের স্থান-কাল-বিষয়ে পার্থক্য পরি- 
লক্ষিত হয়। বুদ্ধদেবের মহানির্বাণ'লাভের ক্ষেত্র--কুশীনগর | তাহার মহানির্বাণ-লাভের 

পুর্ববন্তী কালে, পাঁপা-নগরীতে মহাবীর হ্বামী মহানিব্বাণ'লাঁভ করেন। যাহা হউক, 
এতাদৃশ ব্যবধান সত্বেও, আজিও জৈন ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক-সন্বন্ধে ভ্রম-ধারণ! 
অনেকের অন্তর হইতে অন্তিত নছে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণের মধ্যে মতাস্তরের 

অবধি .নাই। তাহাদের কাহারও মতে; _-বৌদ্ধধন্শ হইতে জৈন-ধর্মের উৎপত্তি ; কেহ 
আবার বলেন,--'জৈনধর্্দই বৌদ্ধধর্মের আদিমুর্তি' । * আমর কিন্তু কে আদি বাকে 
প্রধান, তাহা! বলিতে চাহি না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এ দুই ধর্দের অভ্যুদয়েই 

ভারতের কল্যাণ সাথিত হুইগাছিল, এবং এ ছুই ধর্মই সনাতন ব্রান্মণ্য-ধর্ম-রূপ কল্পবৃক্ষের 

ছুইটী প্রধান কাওস্থানীয়। 

মহাবীর-সম্বন্ধে অন্যান্য কথা। 

মহাবীর স্বামী সন্ধে আর আর বক্তব্যের মধ্যে তাহার জন্নস্থান ও পিতৃ-পরিচয়াদি 

বিষয়ে সাধারণতঃ যে সকল বাদানুবাদ উপস্থিত হয়, উপসংহারে ততপ্রদঙ্গ একটু আলোচনা 

কর! যাইতেছে। কি শ্বেতাম্বর, কি দিগম্বর, উভয় সম্প্রদায়তুক্ত 

জৈনগণ মহাবীর স্বামীকে রাঞ্জা সিদ্ধার্থের পুত্র বলিয়৷ নির্দেশ 
করেন। তাহাদের মতে,সিদ্ধার্থ কুণানপুরের € কুন্দগ্রামের ) 

অধিপ্রতাগশালী নৃপতি ছিলেন। কুনদনগ্রাম রাজধানী--নসুবৃহৎ নগর-মধ্যে গণ্য ছিল।” 

জৈন-সাধারণের ইহাই বিশ্বাস) কিন্তু সিদ্ধার্থ ও কুননগ্রাম সম্বন্ধে জৈনগণের এ 

* ইউরেটিপর ছুইজন অনুসন্ধিৎসথ পঞ্চিত এইর়পে ছুই মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রোফেসার ওয়েবারের মত 
এই ফৌ-জৈন-সন্প্রদায় ক্ইতেই বৌদ্ধ-সম্্পায়ের উৎপত্তি ) [76 1555705 106 05105 07৩75] 55 ০৩ 0£ 

১৩ ০1৩9: 55013-0£780001)15170,5 প্রোফেসার লাদেন বলেন এই যে,--বৌদ্ধধন্দ হইতেই জৈনধর্ত্মের উৎপত্তি £ 
44010502705 2055৩ 020050০2100 005 500 0025,-000009216 819ভি95০৮ ৬০৩৮ 

4%8975686517416%) 21) ৪19 9০৭ 209155891 1585559) 187150764167770%5%8456) 1575, 

কুঙ্দগ্রাম ও 

পিদ্ধার্থবিষয়ে। 



মহাবীর স্বাী। ১১১ 

উক্চি অতিরঞ্জিত ঘলিয়। জ্যাকোবি প্রভৃতি অনুসন্ধিৎস্থ পঙ্িতগণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 

উাহাদ্দের মত এই যে, কপিলাবস্ত ও শুদ্ধোদন সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের উক্তি, যেরূপ 
; অতিরঞ্জিত, এ উক্তিও ভদ্রপ অতিরঞ্রিত। কিবা শুদ্ধোদন, কিবা! এই সিদ্ধার্থ_ ইহার! 
কেহই গ্ররুতপক্ষে নৃপতি-পদবাচ্য ছিলেন ন|। ক্ষুদ্র জাগীরদার ব| ভূম্বামী মধ্যে 
তাহাদিগকে গণনা! করা যাইতে পারে মাত্র। এ পক্ষের যুক্তি এই যে, আচারা- 
ক্ত্রে কুন্দন-গ্রামকে সন্নিবেশ” বলিয়! নির্দেশ করা হইয়াছে । টীকাকারগণ “সন্িবেশ 

শব্দে *বণিকগণের বিশ্রামস্থানঠ বা চটি” অর্থ নির্দেশ করেন। অপিচ, আচারাঙ্গ-হৃত্রের 

(দ্বিতীয় শ্রুতন্বন্ধ। পঞ্চদশ অধ্যয়ন) বর্ণনা ক্রমে প্র গ্রামকে বিদেহ-রাজোর অন্তর্গত বলিক্সা 

বুঝিতে পার! যায় । বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মগ্রস্থের বিভিন্ন স্থানে গর গ্রামের বিষয়ে আরও যে 
উক্তি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতেও মহ্থাবীরের জন্স্থান সন্বন্ধ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই দৃঢ় হইয়া! 
আসে। বৌদ্বধন্ম-গ্রস্থ 'মহাবগ্গে' লিখিত আছে,-বুদ্ধদেব কিছুকাল কোটি-গ্রামে অবস্থান 

"করিয়াছিলেন। দেই সময়ে গণিকা অগ্বাপালী এবং বেশালী রাজধানীর লিচ্ছবীগণ 
তাহার সহত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। এঁস্থলে আরও লিখিত আছে,-সেই কোটি” 

গ্রাম (কটিগাম) হইতে তিনি ঞাঁতিকগণের (গাঁতিক, জ্ঞাতৃক প্রভৃতি রূপেও এঁ শব্দ 
লিখিত হয়) বাঁদস্থানে গমন করেন। সেখানে কিছু কাল ঞাতিকগণের ইষ্টক-নির্শিত 

ভবনে বুদ্ধদেন বসতি করিয়াছিলেন বলিয়াও উল্লেখ দেখ যায়। ঞ্াতিকগণের সেই বাস- 

স্থানের অনতিদূরে গণিক! অধ্থাপালীর একটা প্রমোদোস্কান ছিল। সেই উদ্তান £অস্থাপাণী 
ঘন? নামে অভিহিত হয়। বুদ্ধদেবের এবং তীহার শিষ্যবর্গের উদ্দেশে অসন্বাপালী এ উদ্ভান 

উৎসর্গ কন্ষিয্নাছিলেন। সেই উদ্ভান হইতে যাত্রা! করিয়! বুদ্ধদেব বেশালী-নগরে গমন করেন। 

সেখানে লিচ্ছবীগণের দেনাপতি তাহার শি্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ লিচ্ছবী-সেনাপতি 
প্রথমে নিগ্রছগণের শিষ্য ছিলেন। তাহার বৌদ্ধধর্্-গ্রহণ উপলক্ষেই তাহার বিষয় মহাবগৃগে 

উল্লিখিত হুয়। যাহ! হউক, এই বর্ণনা হইতে বৌদ্ধশাস্ত্রো্ত কোটিগ্রামকে জৈনশাস্্রোক্ত কুন্দগ্রাম 

(কুন্দনগ্রাম ) বলিয়! সিদ্ধান্ত হইয়! থাকে । নামের সাদৃষ্ঠ ভিন্ন ঞতিক-গণের উল্লেখে পুর্ববোক্ত 
সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন নহে বলিয়াই মনে হইতে পারে। মহাবীর যে সপ্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন, 
তাহারা ঞাতিক-ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। স্ুতরাং কোটিগ্রামে বুদ্ধদেবের অবস্থান-কালে 

ঞ্াতিকগণের উল্লেখে, কোটিগ্রামে ও কুন্দগ্রামে অভিন্নত্ব উপলব্ধি হয়। কুনাগ্রাম যে বিদেহ- 

পার রাজধানী বৈশালী-নগরীর উপকণে অবস্থিত ছিল, এতদ্বারা তাহাও সপ্রমাণ হইতে 

পারে। সুত্রকৃতাঙ্গে (প্রথম শ্রুতস্বন্ধে, তৃতীয় অধ্যয়নে) মহাবীর শ্বামীকে বেশালী বা বৈশালী ব। 

বৈশালিক বিশেষণে বিশেধিত করা হুইয়াছে। ণবৈশালিক” শবে সাধারণতঃ বৈশালীর অধিবাঙ্গী 

অর্থই নুচিত কযে। কুন্দগ্রাম--বৈশানীর সহরতলী মধ্যে পরিগণিত ছিল) আর সেই জন্তই 

মহাবীর স্বামী “বৈশালিক* নামে পরিচিত হইতেন,--ইছাই অনেকের অভিমত। এইকপে 

বুঝিতে পারা যায়) বৈশালীর অধিপতি প্রর্কতপক্ষে দেশের রাজা ছিলেন; কুন্দগ্রামের সিদ্ধার্থ 

তাহার একজন সর্দীর ব! তাহার অধীন ভূম্থামী মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে আরও একটা 

কারণ নির্দিষ্ট হয়। সিদ্ধার্থের পত্ী জ্রিশল! কখনও রানী বা মহারানী বলিন্না উল্লিখিত হন 



ওই ডাঁয়তবর্ষ | 

আই। প্রধানতঃ কষত্রিয়াণী নামেই তাহাকে পরিচিত হইতে দেখাযাঁয়। এখাতিক ক্ষত্রিমগণের 
উল্লেখে তাহাদিগকে কোথাও “সিদ্ধার্থের সামস্ত' বলিয়াও অভিছিত করা হয় নাই। তাহার! 

'কলেই সিদ্ধার্থের সমপর্য্যায়তুস্ত ছিলেন বলিয়াই বুঝিতে পার যাগ্ন। ফলতঃ, দিদ্ধার্থ 
রাঝাও ছিলেন ন!ঃ অথবা আপন সম্প্রদ্থায়ের দলপতিও ছিলেন না;)--ইহাই (সিদ্ধান্ত হয়। তবে 
তাহার অনেকট! প্রতিপত্তি ছিল নিশ্চয়ই। বিবাহ-হ্ত্রে তিনি রাজসংসারের সহিত ঘনিষ্ট 

সত্বস্বযুক্ত ছিলেন। তাহার পত্ী ত্রিশলা--বৈশাণীর রাজ! চেটকের তগ্ী বলিয়া অভিহিত হুন। 
তিনি বৈদেহী ব1! বিদেহ্দতা নামেও পরিচিতা। বিদেহ-রাজবংশে জন্বগ্রহণ-হেতু [ত্রশল! 
এ সংজ্ঞ। লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের ধর্মগ্রস্থে কিন্তু চেটক বৈশালীর রাজা বলিয়। 

প্বীকৃত হন নাই। বোদ্ধগ্রস্থে লিখিত আছে,--“বৈশালীতে ৩ৎকালে এক অভিনব শাসনতন্ত্র 

প্রথা প্রচলিত ছিল। তখন একটা সদস্ত-সভার মতে রাজকাধ্য গরিচাপিত হুইত, এখং 

ঝাজ। সেই লদন্ত-সভার সভাপতি মধ্যে গণ্য ছিলেন। €সই সন্ত সভার গঠন-ত্রমে 'রাজা, 

রাজপ্রতিনিধি এবং সেনাপতি প্রহতির মধ্যে রাজ্যশাসন-ক্ষমত1 বিভক্ত ছিল। দদন্তু- 

সভার মত লইয়! রাজকার্ধ্য নির্ববাহছিত হইত ।” এসময়ে ভারববর্ষে যে অভিনব সাধা তন 

শাসন-গ্রণালী প্রচলিত ছিল, পারিপার্খিক লিচ্ছবীরাজোর বিধি-বিধান অনুসন্ধান করলেও 
তাহ! উপলান্ধ হইতে পারে। জৈনগণের পনিরয়াবপি সুত্রে” লিখিত আছে যে, চম্পার গাগা 

কুণিক (অজাতশক্র ) একসময়ে রাজা চেটকের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্ত সৈম্ত-সমাবেশ 
করেন। চেটক সেই সময়ে কাশ-কোশল প্রভৃতি সন্ষিবদ্ধ ঝাজগণকে এবং লিচ্ছবীগণকে ও 

মল্পবী-গণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কুণিকের দাবী পুরণ কর! হইবে, কি যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

হয়! যাইবে,-তঘ্িষয়ে মীমাংসার জন্তই নকলকে লইয়া এ গরামর্শ-নভ। আহত হয়। জৈন- 
গ্রন্থে এই বর্ণনায়, এ সময়ে "সামস্ত-গ্রথা* প্রবর্তিত ছিল ব'লয়াই বুঝিতে পারা যায়। 

তদনুসারে আরও বুঝা যায়, চেটক প্রধান নৃপাতি মধ্যে গণ্য ছিলেন, এবং আমন্ত্রিতগণ 

সামস্তরাজ-পর্য্যায়্ের অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেদ। তবে একটা বিষয়ে সে সন্বন্ধে সংশয় আনয়ন করে। 

মহাবীর স্বামীর নির্বাণ-লাভের পর তাহার স্বৃতি-সম্মানের জন্ত পরস্পর সন্ধিবন্ধ অষ্টাদশ 

রাজ্যের অধিপতি মিলিত হুইয়! যখন .উৎসব-সমারোহের অনুষ্ঠান করিয়াছলেন; সে ক্ষেএ্জে 

বিশেষভাবে চেটকের কোনও উল্লেখ নাই। তিনি যদি সামস্ত-রাজগণের প্রধান-স্থানীয় হইতেন, 

তাহ! হইলে সেস্কলে বিশিষ্-ভাবে তাহার উল্লেখ থাকিত। অতএব, সন্ধি-বদ্ধ রাজগণের 
মধ্যে “চেটক” একজন সাধারণ রাজ! মাত্র ছিলেন মনে কর যাইতে পারে। বিশেষতঃ, 

ববেশালী-রাজ্যে লাধারধ-তন্ত্র শ।সন-প্রণালী প্রবর্তিত হওয়ায় তাহার ক্ষমতা অনেকটা খর্ব হইয়! 

আসিয়াছিল বলিয়াও মনে হয়। বৌদ্ধগ্রন্থে চেটফের বিশেষ উল্লেখ কিছুই দৃষ্ট হয় না। কিন্ত 

জৈনগ্রন্থে তাহার বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই। 'বৈশালী জৈনধর্শের কেন্ত্রস্থান হইয়! 
উঠিয়/ছিল। কস্ত বৌদ্ধগণ এ স্থানকে নান্তিক-গণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া ঘোঁধণ! করিয়। 

গিক্সছেন। ফলতঃ বৌদ্ধগণ. তাহাদের বিষয় উপেক্ষা! করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। যাহ! 

হউক, সার্বভৌম সম্রাটের পুত্র না হইলেও অথবা কোনও শ্বাধীন নৃপতির সন্তান বলিয়া পরিচিত 

' না হইলেও, তাৎকালিক বিশিষ্ট রাজবংশের সহিত মহাবীর স্বামী যে মশবন্ধঘুক্ত ছিলেন, তদ্ধিমরে 
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কোঁনও সংশয় থ|কিতে পারে না। অপিচ, তিনি ষে ভোগ-বিলাস ও রাজ্যেখবর্য্য অবহেলায় 

ত্যাগ করিয়া, নৈ্ষন্দ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন, তদ্বিষয়েও কোনও মতাস্তর ঘটিতে পারে না। 

মহাবীর স্বাসীর জীবনে ত্যাগ-স্বীকারের, নিপিপু ভাবের এবং সমদৃষ্টির যে উজ্জল 

আদর্শ দেখিতে পাই, উপসংহারে তদ্ধিষয়ে ছুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি । সন্্যাস- 
আশ্রম গ্রহণ করিয়! মহাবীর স্বামী প্রায় এক বৎসর এক মাস কাল এক- 

বস্ত্রে দিনযাপন করিয়াছিলেন। হীত-গ্রীক্ষ-বর্ধার অভিঘাত তাহারই 
উপর দিয়! চলিয়া যাইতেছিল। এক দিন সেই বস্ত্রধানির প্রতিও এক 

ভিক্ষুক ব্রাঙ্গণের দৃষ্টি পড়িল। প্রভু যখন সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করেন, তিনি যখন . 

ছুই হস্তে অকাতরে আপনাএ অতুল ধন-সম্পৎ সকলই বিতরণ করিয়া! ফেলেন; ভিক্ষুক ব্রাঙ্গণ 

তখন স্থানান্তরে ছিলেন; সুতরাং প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়। ভিক্ষা-প্রার্থনায় তাহার সুযোগ 

ঘটে নাই। পরিশেষে, ব্রাহ্ষণ যথন বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া! আমিলেন, মহাবীর শ্বানীর 

অলৌকিক দ্রান-মাহাত্ম্যের বিষয় যখন লোকমুখে চারিদিকে প্রচারিত হইয়! পড়িল; তখন, 

স্রাঙ্মণের গৃহিন্নী পতিকে অনুযোগ করিয়া কহিলেন,--“তুমি হেলায় রদ্র হারাইয়াছ। যদি 
এখনও পার, তাহার অন্গনরণ কর। এখনও কিছু-না-কিছু পাইলেও পাইতে পার।” পত্বীর 

নির্বন্ধাতিশধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার হয়। মহাবীর স্বামী কোন্ বনে কোথায় 

অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধানে ব্রাহ্মণ বহির্গত হন। যেদিন মহাবীর স্বামীর মহিত 
ব্রাঙ্গণের প্রথম সাক্ষাৎ হইল, সেদিন প্রভুর আর কোনও সম্বলই ছিল না,_-পরিধানে দেই 

বস্ত্রথানি মাত্র ছিল। প্রভুর নিকট উপস্থিত হুইরা, ব্রাঙ্ছণ কাতর-কঞ্ঠে যখন ভিক্ষা প্রাথ 

হইলেন, প্রভু আপন পরিধেয় বস্ত্রের অর্ধাংশ ছিন্ন করিয়! ব্রাঙ্মণকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্ধণ 

কিন্ত সেই বস্ত্াংশ গ্রহণ করিয়াও পুনরপি প্রভূর পশ্চাদস্গসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু এই সময় 

পদব্রজে একটি নদী পার হইতেছিলেন। সেই নদীগর্ভে এক-খও কাষ্ঠ ভাদমান ছিল। প্রভুর 

পরিহিত অর্ধথণ্ড বস্ত্র সেই কাণষ্ঠে সংলগ্ন হইয়! অঙ্গস্থলিত হইল । যে আপনি চলিয়! গেল, 

তাহার প্রত্তি আর কেন মায়! করি? যে আপন নিলিপগু করিল, কেন আর তাহাতে পিপ্ত 

হইতে চাই? প্রভু সে বন্ত্রথণ্ডের প্রতি আর ফিরিয়া! চাহিলেন না । তিনি যেমন এক মনে পথ 

চলিতেছিলেনঃ তেমনই চলিতে লাগিলেন। ব্রাঙ্গণ তখন সে অদ্ধখণ্ড বন্ত্রও কুড়াইয়৷ লইলেন। 

অতঃপর, নগ্নদ্দেহে মহাবীর শ্বামী যখন পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাহার কি অলৌকিক পুণ)- 

প্রতা--কেহুই তাহাকে উলঙ্গ দেখিতে পাইল না! নিষ্ষাম-নিলিপ্ত মহাপুকুষগণের নগনদেহই বা 

কি, আর আবৃত-দেহই বাকি! তাহাদের তেজঃপ্রভায় উভয় অবস্থাই সমান। যাঁহ! হউক, 
গ্রভুর পরিত্যক্ত সেই ছিন্ন বস্ত্র হুইখণ্ড লইয়া ব্রহ্ষণ যখন গ্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন তাহার আর 

এশ্বর্যযের অবধি রহিল না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেই ছিন্ন বস্ত্র ছুই থণ্ডের বিনিময়ে কোনও এক 
ভক্ত শ্রে্টার নিকট হইতে আড়াই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। বিষয়ী সংসারী বুঝিল-_ 

মহাবীর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়! ব্রাহ্মণ বড় একটা “দীও, মারিয়া! বসিয়াছে; আর তক্ত 

ভাবুক জন বুঝিলেন-_ ব্রাহ্মণ নশ্বর বিত্তের লোভে প্রভুর সংসর্গ-রূপ অবিনশ্বর রড হারাইয়াছে। 

মহাবীরের 

তাযাাগ। 

৬ঠ-+১৫ 
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জিনগণ। 

[ অন্তান্ত জিন ও তীর্থকরগণ ।--পার্খবনাথ ;-_অরিষ্টনেমী ;--ধষভদেল 7-ভ্রীমন্তাগবতের বর্ণিত ভগবান্ 

খবভদেবের মহিত আদি-তীর্ঘস্থর খবভদেবের সাদৃষ্ঠ-তত্ব /--জৈনশাপ্রের ও ভাগবন্ডের বর্ণন। ;--মহাবাঁরের 

প্রব্ভী কল্পকত্র-সন্থলনের স্ময় পরাস্ত কালের ছুবিরগণের নাম-পরিচয় /--উপসংহার | ] 

জৈনধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, উবার প্রাণভূত জিনগণের প্রসঙ্গ 

মানসপটে স্বতঃ-প্রকটিত হয়। মনে পড়ে--পার্খদেবের কথা; মনে পড়ে_-অরিষ্টনেমীর 

ইতিহাস; মনে পড়ে--তৎপূর্ধবন্তী বিংশতি তীথক্করের বিষয়; মনে 
পীর্থনাথ। পড়ে-তাহাদের সকলের আদিভূত খষভদেবের জীবনবৃত্ত। মহাবীরের 

অব্যবহিত পূর্ববর্তী জিন--“অর্ৎ পারব” বা 'পার্বনাথ নামে প্রখ্যাত। 

লকল জিনগণেরই জীবনবৃতাস্ত সার্শারণতঃ একই উপাদানে নির্দিত। জ্ম্মকাল বা জন্ম- 

নক্ষত্র বিভিন্ন হইলেও, জন্গগ্রহণ-প্রণালী ও কার্য-পরম্পরায় তীহাদিগকে একই ছাঁচে 

বিগঠিত দেখি। প্রত্যেকেরই জীবন-নাট্য কয়েকটা নির্দিষ্ট অস্কে বিভক্ত। তাহার এক এক 
অস্কে তাহারা এক এক অবস্থায় উন্নীত হইয়া পরিশেষে চরম মুক্তি লাভ করিয়াছিখেন। 

পার্খদেবের জীবনের পাঁচটা শুভ মুহুর্তে চন্দ্রের সহিত বিশাখা নক্ষত্রের সংক্রমণ ঘটিয়াছিল। 

তিনি দেবগণের দশম বাসস্থান প্রাণতকল্প হইতে অবতরণ করেন। জন্বদীপের অন্তর্গত 
ভারতবর্ষ-খণ্ডে বারাণসী-ধামে তিনি অবতীর্ণ হন। তাহার পিতার নাম-_রাজ। অশ্বসেন । 

জননীর নাম-__রাণী বাঁমা। শ্রীক্মকাঁলে চৈত্র মাসে চতুর্থ দিবসে ক্ৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে 

বিশাখা-নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের সংক্রমণ-কালে তিনি ভ্রণ অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাহার 

নয় মান সাড়ে সাত দিব পরে পৌষ মাসের দশম দিবসে তাহার জন্ম হয়। জন্মের 
পর, লোকাস্তিক দেবগণ আসিয়। তাহার স্তিগান করেন। মহাবীর ম্বামীর জীবনবৃত্তে 

তাহার যেমন গৃহধন্ম ত্যাগস্বীকার প্রভৃতির পরিচয় পাইয়াছি, পার্খদেবের জীবনেও সে 

পরিচয় সেইরূপ ভাবেই পরিদৃশ্তমান্। পৌষ মাসের একাদশ দিবসে, *বিশালা” নামক 
যানে আরোহণ করিয়া, আত্মীয় অন্তরঙ্গ ও দেবগণে পরিবৃত হুইয়া, তিনি 'আশ্রমপদ" উদ্যানে 

গমন করেন?" এবং সেখানে শ্রেষ্ঠ অশোক-তরুমূলে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করেন। 

সাড়ে তিন দিবল নিরম্ু উপবাসী থাকিয়া! তিনি সন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 

[তিন শত সহচর তীহার অন্ুগমন করেন। ৮৩ তিরাশী দিবন কাশ শীতোষ্টার্ি সহ্য 
করিয়, সর্ববিধ প্রাণীর অত্যাচারে অবহেল! করিয়া, তিনি জীবন-যাপন করিয়াছিপেন। 

পরবর্তী ৮৩ দিবদ বাক্-সংযম কান্-সংযম প্রভৃতি সংঘম-সাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে অতিবাহিত 

হয়। তৎপরে চতুরধিক অশীতিতম দিবপে, চৈত্র মাসের চতুর্থ দিবসে, বিশাখা-নঙ্গজের 
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সংক্রমণ-কালে তিনি কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হন। অর্থ পাঁশ্বদেবের অষ্ট গণ এবং অষ্ট গণধ 
ছ্িলেন। তাহাদের নাম,_-শুভ, আর্ধ্যঘোষ, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মচারী, সৌম্য, শ্রীধর, বীরভদ্র, যশ।, 

পার্বদদেবের সময়ে জৈন-সম্প্রাদায়ের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়ঃ তাহাতে বুঝিতে পারি, 

তখন, আরিয়া-দিন্ন ( আধ্্যদত্ত ) নামক আচার্য্যের অধীনে যোল হাজার শ্রমণ ছিলেন'১ 

পুষ্পকুলার অধিনাগিকাত্বে আটর্িশ হাজার সাধবী জৈনধর্্দম পালন ফরিতেছিলেন ) সুরতের 
অধীনে এক লক্ষ ষাট হাজার গৃহী এবং সুনন্বার অধীনে তিন লক্ষ সাতাশ হাজার সংসারী স্ত্রী 

দ্ৈনপর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এইরূপ, আরও বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন স্তরের জৈনগণ 

গ্রাতিষ্ঠিত ছিলেন; যথা,--অবধি-জ্ঞানসম্পন্ন চৌদ্দ হাঁজার জ্ঞানী, কেবলী-জ্ঞানসম্পন্ন এক 

হাজার জ্ঞানী, ইত্যাদি। পার্খদেবের আমুঃকাল শতবর্ষ। তন্মপ্্যে ত্রিশ বৎসর গৃহৰাস, তিরাশী 

দিঝস দীক্ষার অবস্থ!, অনধিক সত্তর বৎসর কেবলী এবং পুর্ণ সত্তর বৎসর শ্রমণ অবস্থা । 

তাহার সকল বর্ম ক্ষয় হইলে, অবসর্পিণী কালের ছুঃসম-নুসমা কালাংশ অতীন্ত 

হইলে, শ্রাবণ মাসের অষ্টম দিবসে, চক্ত্রের সহিত বিশাখ! নক্ষত্রের সংক্রমণ সময়ে, তিনি 

মহানির্বাণ লাভ করেন। পূর্ববর্তী এক মাস কাল সন্মেতগিরিশিখরে নিজ্জল উপবানী 

অবস্থায় তিনি সাধনায় নিমগ্র ছিলেন। 

পার্খদেবের পুব্ববন্তী জিন ও তীর্থস্কর অহর্থ অরিষ্টনেমী” নামে অভিহিত হন, 
রাকা সমুদ্র-বিজয় এবং রাঁণী, শিব! তাহার পিতামাতা। বলিয্প। পরিচিত। শৌরিপুত্র-নগর 

তাহার জন্মস্থান। যে যানে শোঁভাযাত্র। করিয়। তিনি সংসার-ত্যাগ 

অরিষ্টনেশী। উদ্দেশ্তে গমন করেন, তাহার নাঁম_-উত্তরপুর1। দ্বারাঁবতী নগরীর 

রেবতীক1 উদ্যানে অশোক-তরুতলে তিনি সন্নাসাশরম গ্রহণ করেন।, 

গির্থার-পর্ববতে বেতস্তরু-তলে সাড়ে তিন দিবস কাল নির্জল উপবাসে সাধনায় মঞ্ধ: 
থাকিয়া তিনি কেবপ-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টাদশ গণ ও গণধক্স ছিল ॥ 

অরিষ্টনেমীর অন্ুবস্তী জৈনগণের.পরিচয়ে লিখিত আছে যে১_-তথন বরদত্ব নামক আচাধ্যের্ 

অধীনে আঠার হাজার শ্রমণ আধ্য-যক্ষিণীর অধিনাক্িকাত্ে চল্লিশ হাজার সাধবী, ননোন, 

অধিনায়কত্বে এক লক্ষ উনসন্তর হাঁজার গৃহস্থ এবং মহান্ুব্রতার অধিনার্িকাত্বে তিন 

লঙ্গ ছত্রিশ হাজার গৃহস্থ-স্ত্রীলৌক জৈনধর্ম পালন করিয়া! আমিতেছিলেন। তখন, পূর্বব-শাস্তে 

জ্ঞানীর সংখ্যা চারি শত, অবধি-জ্ঞানে জ্ঞানীর সংখা! পনের শত ইত্যাদি, বূপ দৈনধন্দ্মী বলবি” 

গণের সংখ্য। নির্দিষ্ট হইয়াছিল। অরিষ্টনেমীর আয়ুঃকাঁল সহস্র বৎসর বলিয়। কথিভ হয় & 

তাহার মধ্যে তিনি তিন শত বৎসর যুবরাজ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) চুয়ায় দিন তাহার 

দীক্ষা-অবস্থায় কাটিয়াছিল। পুর্ণ সাত শত বৎসর তিনি শ্রমণ-পদাভিষিক্ত ছিলেন * 
তাহার মধ্যে দীক্ষার কয়েক দিন তিম্ন অন্ত সময় তাহার কেবলী-অবস্থা বলিয়া কথিত 

হয়। খঅবসর্পিণী কালে ছঃসম-নুমমা কাঁলাংশের অধিক ভাগ অতীত হইলে, আধা, 

মাসের অষ্টম দিবসে তাঁহার পুনর্নির্বাণ লাভ হয়। গির্ণার গিরিশিখরে এক মাস কাল 

নিজ্জল উপবাস অবস্থায় সাধনায় যাপন করিয়া? চচ্ছের সহিত চিত্রা নক্ষতের সংক্রমণকটুলে- 

ভিনি মভানিরর্ধাণ জার আ্এপাশাা 
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তীরথস্কর মধ্যে পরিগণিত। তৎপুর্বববন্তী একবিংশ তীর্থস্কর নমি বা নমিনাথ নানে 

অভিহিত হন। কল্পস্ত্র যে সময়ে লিপিবদ্ধ * হইয়াছিল, তাহার ৫,৮৪১৯৭৯ বৎসর 

পুর্ববে অং নমিনাথ মহানির্ববাণ লাভ করেন; ততৎপুর্বববর্তী বিংশতিতম তীর্থফ্কর__সুনিস্থব্রত। 
তাহার মহানির্বাণ লাভ ১১, ৮৪১ ৯৮০ বর্ষ পুর্ব্বে ঘটিয়াছিল। উনবিংশতিতম তীর্থন্কর-_. 
মল্লিনা, ৫৫,৮৪,৯৮০ বর্ষ পূর্ব্বে মহানির্বাণ লাভ করেন। অষ্টাবিংশতি ভীর্থক্কর অরনাথ, 

মঙ্লিনাথের কোটা বৎসর পূর্বে মহানিব্বাণ লাভ করেন। তাহার পূর্ববর্তী তীর্থ ককর- 
গণের কাল-পরিমাণ নির্ণ্ন করা অধুন! অসাধ্য বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। অরনাথের 

পূর্ববর্তী সপ্রদ্দশ তীথস্কর কুস্ব,নাথের মহানির্বাণ-লাঁভ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তিনি 
মল্লিনাথের পূর্ববর্তী চতুর্থাংশ পলিয়পমকালে মহানির্বাণ লাত করেন। তৎপুর্ববর্তী 
ষোড়শ তীথস্কর শান্তিনাথ পলিয়পম-কালের তিন অংশ, পঞ্চদশ তীর্থস্কর ধর্দনাথ তিন্ 

সাগরোপম পুর্বে (মল্লিনাথের ), চতুর্দশ তীথস্কর অনস্তনাথ সাত সাগরোপম কাল পুর্বে 

( মল্লিনাথের ), মহানির্ধাণ লাভ করিয়াছিলেন। এই পলিয়পম ও সাগরোপম কালের 

পরিমাণ সঙ্থন্ধে নানা মতান্তর আছে। সুতরাং মল্লিনাথের পূর্ববর্তী তীর্ঘস্করগণের 

মহাঁনির্বাণের কাল-নির্ণয় গণনাঙ্কের সীমার নির্দেশ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। অতএব, 

আমরা (১৩) বিম্লন্গথ, (১৯২) বাজুপুজ্যঃ (১১) শ্রেয়াংশনাথ, (১০) শীতলনাথ, 

(৯) সুবিধিনাথ ব পুষ্পদন্ত, (৮) চন্ত্রপ্রভ, (৭) সুপার (৬) পন্সপ্রভ, (৫) 

লুমতিনাথ, (৪) অভিনন্দ, (৩) সম্ভবনাথ, (২) আজতনাথ, (১) খষভদেব-- ইহাদের 

কাল-নিণয়ে বৃথা চেষ্টায় বিরত রহিলাম। 
প্রথম তীর্ঘক্কর খষভদেব সম্বন্ধে এবং অন্তান্ত তীর্থস্করের বিষয়েও পুর্বে আমর! 

সামান্তরূপ আলোচন! করিয়াছি। বর্তমান অবসর্পিণী কালের তীর্ঘক্করগণের মধ্যে খষভদেব 

আদিভূত। চতুর্বকিংশতিতম তীর্ঘস্কর মহাবীর স্বামীর জীবন-বৃত্ত যে ভাবে 

খফভদেব। এবং যেরূপ ভাগে বিভক্ত, ইহার জীবনবৃত্তান্ত অনেকাংশে সেইরূপ 

বিভাগে বিভাগীককত। ইহার জীবনের প্রথম প্রধান চারি মুহূর্ত চন্ত্রের 

সহিত ভউত্তরাধাঢ়া নক্ষত্রের এবং পঞ্চম মুহূর্ত অভিজিৎ নক্ষত্রের সংক্রমণকালে উপস্থিত 

হুইয়াছিল। সর্বার্থসিদ্ধ নামক বিমানে তেত্রিশ সাগরোপম কাল অবস্থিতির পরঃ আধাঢ় 

নাসের চতুর্থ দিবসে, ভারতবর্ষের ইক্ষাকু-ভুমিতে ইনি আবিভূতি হন। কুলকর নাভির 

ওরসে মরুদ্েবীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষাকুভূমি কোশলরাব্য বলিয়! নির্দি 

হয়। সেইজন্ত খবভদদেব কোশানী নামেও অভিহিত হন। খবভদেবের এবং মহাবীরের 

জন্সকালের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সামান্ কয়েকটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মহাবীরের জননী প্রথম স্বপ্নে 
বৃষভ দর্শন করিয়াছিলেন) কিন্তু খবভদেবের জননী মরুদেবী প্রথম স্বপ্রে হত্তী দর্শন 

করেন। পতির নিকট ত্রিশল। হ্বপ্রবৃত্তাস্ত বিবৃত করিলে, দেবগণের দ্বার! তাহার ফলাফল 

 নির্ণীত হইয়াছিল। কিন্ত মরুদেবীর শ্বপ্রবৃত্তাত্তের ফলাফলের বিষয় তাহার পতি নাভি 
বিবৃত করেন। খধভদেব কাশপগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীরও কাশ্ুপ-গোত্রজ 

* নই বছর ভ দৃক লিপি হওয়ার কালছিযক আলোচলা মই. 



জিনগণ। ১১৭ 

ছিলেন বটে) কিন্তু তিনি গর্ভ হইতে গর্তাস্তরে সঞ্চালিত হওয়ার, তীহার গোত্র-নব্বংস্ধ 

কাহারও কাহারও বিভ্রম উপস্থিত হয়। খধভদেব পাচ নামে পরিচিত ১--খষভ, গ্রথম 
রাজা, প্রথম ভিক্ষু, প্রথম জিন, প্রথম তীর্ঘস্কর। কিন্তু মহাবীরের তিনটা প্রধান নাম। 

অহ্ৎ খষভ-_বুদ্ধিমান,। উদ্ভমশীল, অতিন্ন্দর, সংযমী, অবৃষ্টবান ও নত্র ছিলেন। 

সে পক্ষে তাহার সহিত মহাবীরের সাদৃশ্তের অসভ্ভাব নাই। খষভদেব কুড়ি লক্ষ 
বৎসর যুবরাজ-পদে এবং তেষট্রি লক্ষ বৎসর রাজপনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার 
রাজত্বকালে জনসাধারণের সুশিক্ষা-বিধানের ও উপকার-সাধনের জন্ত তিনি বিশেষরূপ 

ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন। শ্রী সময়ে ছিসপ্ততি বিজ্ঞান স্যৃত্তি লাভ করিয়াছিল। তাহার 

মধ্যে গণিতবিজ্ঞান, ভবিব্যজ্ঞান, নারীজাতির শিক্ষণীয় চতুঃষষ্টি (নৃত্যগীতাঁদি) বিদ্যা 

শতবিধ শিল্প এবং পুরুষজাতির প্রতিপাল্য ভ্রিবিধ বৃত্তি বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । ফলত 

কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি পর্যায়ে তখন অশেষ প্রকার উৎকর্ষ সাধিত হুইয়াছিল। 

খবভদেবের শত পুত্র; তিনি সেই পুত্র-শতককে দীক্ষা-দানাস্তর এক এক রাজ্য প্রদান 

করেন। পরিশেষে সুদর্শন নামক যানে আরোহণ-পূর্ববক, দেবগণে মনুয্মগণে ও অস্থরগণে 

পরিবৃত হইয়া, তিনি সন্যাস-অবলম্বনার্থ যাত্রা করেন। বিনীতা-নগরীতে সিদ্ধার্থবন নামক 

উদ্ভানে অশোক-তরুতলে চক্রের সহিত আষাঢ়! নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে তিনি সন্যানাএমে 

প্রবিষ্ট হন। আড়াই দিবস নির্জল উপবাসী থাকিয়া, চারি সহজ উচ্চপদস্থ সন্তরান্ত রাজ- 
বংশীয় ব্যক্তির ও ন্ত্রয়গণের সহিত, কেশপাশ ছিন্ধ করিয়া, তিনি সন্গ্যাস্ধন্ম অবলম্বন করেন। 

পরিশেষে, যথারীতি কেবলী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, যথাকালে তিনি মহানির্বাপ লাভ করেন। 

তাহার আরুঃকাণ চুরাণী লক্ষ বৎসর নির্দি্ হয়। সর্ববকর্ম ক্ষয়প্রপ্ত হইলে, সাড়ে ছয় দিন 

কাল নিজ্জল উপবামী অবস্থায় সাধনা-মগ্ন থাকিয়া, তিনি মহানিব্বাণ লাভ করেন। 

খঘভদেবের গণ ও গণধরগণ সংখ্যা চুরাশী জন। তাহার শিষ্সেবক-গণের মধ্যে আচার্য 

ধাষভসেনের অধিনায়কত্ে চুরাশী হাজার শ্রমণ, সাধবী ব্রা্শীন্ুন্দরীর অধিনাগ্নিকাত্বে তিন লক্ষ 

সাধবী ছিলেন। সংদারী পুরুষের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ পুরুষ শ্রেয়াংশের অধীনে, এবং প্যান 

লক্ষ চারি হাজার স্ত্রীলোক সুভদ্রার অধিনানিকাত্বে পরিচালিত হইতেন। পুর্ববাদি শাস্ত্রাভিজ্ঞ, 

অবধি-জ্ঞান-সম্পন্ম এবং কেবলী প্রভৃতির সংখ্যাও তাহার সম্প্রদায়ে অনেক ছিল। অষ্টপাদ 

পর্ধতশিখরে দশ স্হল্্র সন্যাসী পরিবেষ্টিত হইয়াঃ “সম্পব্যন্ক' ফোগাসনে বসিয়!, ভগবান খষভদেব 

মুক্তিলাভ করেন। শ্রীনভ্ভাগবতে ভগথান বিষ্ুুর অবতার বণিয্না যে খষভদেবের উল্লেখ আছে, 

তাহার সহিত দৈন-শ।স্ত্রোক্ত এই খষভদেবের আভিন্নত্ব পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। 
জৈনশাস্ত্রের বর্ণনার সহিত শ্ীমস্ভাগবতের বর্ণনার অশেষ এক দৃষ্ট হয়। তীর্ঘঙ্কর 

খবভদেব যেরূপভাবে স্তরে স্তরে মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন) জৈন-সম্প্রদায়ের 

মধ্যে যেরূপ মুক্তিলাভের পথে সোপান-প*ম্পরা দৃষ্ঠ হয়) জৈনশান্ত্- 
অনুমারে জিনপদে উন্নীত হইবার পথে যে অশেষ বাধা-বিশ্ন-বিপতি 
অতিন্রমের ও ক্ট-স[হঝুতার আবশ্তুক হয়) খষভদেবের ও মহাবীর 

প্রভৃতির জীবনবৃত্তে যেকূপ কঠোর সন্ধযাস-গ্রহণের এবং পবিজ্র পরমার্থতত্ব-ক্জান্র পরিচয় 

ঞ্রীমদ্ভাগবত্তে 

খধভদেব। 



১১৮৮. ভারতবর্ষ । 

পাই ) শ্রীমণ্তাগৰতে খাষভদেবের চরিত্রে সেই আদর্শ পরিদৃপ্তমান। পুত্রগণের উপর রাঁজাভার 

স্স্ত করিয়া খষভদেব কি কঠোর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে' তাহার এইরূপ 

বর্ণনা দৃ্ হয় )--"ধাষভদ্রেব স্বয়ং উপশমশীল উপরতকর্্মা মহামুনিদরিগের ভক্তিজ্ঞান-বৈরাগা- 
লক্ষণ পারমহংসধন্ম শিক্ষা করিবার আকাজ্জায়,। আপনার শতম্গতের মধ্যে সর্বাজোষ্ঠ, 
পরমভাগবত ভগবজ্জনপরায়ণ ভরতকে ধরণীমগুল-পালনার্থ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। 
পরেঃ শরীরমাত্র পরিগ্রহ হইয়া তিনি উন্মত্বের স্তা নগ্রবাদে ও বিমুক্তকেশে আবহনীয়, 
অগ্নি আপনাতেই রক্ষা করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবার জন্ঠ ব্রহ্জাবর্তদেশ হইতে 

প্রন্থান করিলেন। ততৎকালে তাহার সহিত কেহ কথ! কহিতে গেলে, তিনি তাহাদের মধ্যে 

জড় মুক অন্ধ বধির পিশাচ অথবা উন্মত্ের স্টায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, কাহারও সহিত 

আলাগ করিতেন ন1)--তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া তুফীস্তাব ছিলেন। তিনি 
পুর, গ্রাম, আকর, কৃষীবল-গ্রাম, পুষ্পাদি বাঁটাকা, খর্বট, শিবির, গোস্থান, আভির-গল্লী, 

যাত্রিকদিগের সম্মিলন-স্থান, পর্বতঃ বন এবং আশ্রম প্রভৃতি যে যে স্থানে গমন করেন, 

সেই সেই স্থানের পথে, মক্ষিকাগণ যেমন বন্তগঙকে বাস্ত করে, তদ্রুপ দুরাত্মা- 

সকলে ত/হাকে ভর়প্রদর্শন, তাড়ন, গাত্রে প্রত্রাব ও শ্রেম্া পরিত্যাগ, প্রস্তর' বিষ 
ও ধৃলি-গ্রক্ষেপ, সম্মুখে অধোবারু ত্যাগ এবং ছূর্ববাক্য প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা নান! 
প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। তিনি সেই কলের প্রতি কিছুই ভ্রক্ষেপ করিলেন ন1। 
মিপ্যাভূত এই সংসার নামে মাত্র সং; ইহাতে সৎ ও অসতের অনুভব-ম্বরূপ স্বীয় 

মহিমায় অবস্থান করিয়া তাহার 'আমি আমার+ ইত্যাকার অভিমান দুরীভূত হুইয়াছিল। 
যখন লোকসকল তাহার যোগানুষ্ঠানের প্রতিপক্ষ হইয়! উঠিল, তখন তিনি উহার প্রতিকার 
করা নিতান্ত নিন্দনীয় বিবেচনা করিয়া আজগর ব্রত অবলম্ঘন করিলেন। তাছানে 

একস্থনে অবস্থান করিয়া অশন, পান, চর্বণ ও মলমুত্র পরিত্যাগ-ক্রিয়া হইতে লাগিল। 

তিনি সময়ে সময়ে বিষ্ঠার উপর বিলুন্তিত হইতে লাগিলেন । তাহাতে তাহার শরীরের স্থানে 
স্থানে বিষ্ঠা লিপ্ত হইল। প্র বিষ্ায়্ হুর্গন্ধের লেশমাত্র ছিল নাঁ। যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত, খেচরত্ব, 
মনযবত্ব, জন্তর্ধ্যান, পরকাঁ প্রাবেশ এবং দূরদর্শন প্রভৃতি স্বয়ং আগত যোগৈশ্ব্য্য সকলে 
তাহার কিছুমাত্র আদর ছিল নাঁ। কি প্রকারে কলেবর ত্যাগ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা 

দিবার জন্ত তিনি আপনার কলেবর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আত্মাতেই 

সাক্ষাৎ অবস্থিত পরমাআীকে আপনার সহিত অভেদভাবে দেখিয়! দেহাভিমান হইতে 

অন্তহিত হইলেন। ভগবান খধভদেব নিত্য-অঙগভূত নিজ-শ্বরূপ-লাভেই সমস্ত তৃষ্ণা নিবুনত 
করিয়াছিলেন। দ্েহাদির জন্ত শ্বকাম কল্যাণ-বিষয়ে যাহাদের বুদ্ধি চিরনৃপ্ত ছিল, তিনি 

ভাহাদিগকে করুণা করির! অভয়রূপ নিজলোক উপদেশ দিয়াছিলেন।” শ্রীমন্তাগবতের 
এই বর্ণনার সহিত মহাবীর ম্বামীর ও খমভদেবের (মহাবীর স্বামীর আর খষভদেবেরই বা. 
থলি কেন-_-সকল তীর্ঘস্করগণেরই )'জীবনের সম্পূর্ণ সাদৃত্ত আছে। কল্পন্ত্রে বর্ণিত খষভ- 
দেবের চরিত্রে (২১২ম স্তরে) এবং মহা!বীর-চরিত্রে (১১এম সুত্রে ) * অগিচ, আচারাঙ্গ সুত্রে 

* [তনভিছ্র সং্যরণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ শত্রের সখ্য দোধিতে প্যই | 
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(ছিতীয় শ্রতঙ্কন্ধে, দ্বিতীয় অধ্যয়নের পঞ্চদশ সুত্রে) অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। যখা»- 
খধভচরিত্রে ও মহাবীর-চরিত্রে। যথাক্রমে কল্স্থত্রে ও আচারাঙ্গ-সুত্রে,_ 

*উমভে ণং অরহ কোঁসলিএ এগং বাসসহস্স নিচ্চং ঝোসটুকাএ চিমত্দেহে “জ কেই 
উবসগৃগ! জাৰং অগ্লাণং তাবেমাণস্ন ইক্কং বাসসহস্নং বিইক্কংতং, তও ণং জে সে হেমং- 

তাণং চ উতে মাসে সত্তমে পকৃথে ফগ্গুণব্ছলে, তদ্স ণং ফগ্গুণবহুণস্স ইক।রসী- 

পকৃখেণং পুব্বরাহকালসময়ংসি পুরিমতালম্স নয়রস্ম বহিআ সগড়মুহংসি উজ্জাণং(স্ 
নগ্গোহবরপায়বস্ অহে অট্ুমেণং ভংত্তণং অপাণএণং আসাঢ়াহিং নকৃথ্ত্তেণং জোংগ- 

স্বুবাগএণং ফাণংতরিআএ বঝট্রমানস্স অণংতে জাবং জাণমাণে পাসেমাণে বিহরই ॥* 

£৩ওণং সমণে ভগবং মহাবীরে বোসটুচত্তদ্দেহে অনুত্তরেণং আলএণং অন্ত্তরেণং বিহ: 
শ্েেণং, এবং সংজমেণ, পগৃগহেণং, সংবরেণং, তবেণং, বভচেরবাসেনং থংভীএ, মোত্তী এ, 

তুট্িএ, সাঁমতীএ, গুত্তীএ, ঠাণেনং, কম্যেণং, নুচরির়ফলণেব্বাণমুক্তিমগ্গেণং অগ্পাণং 

ভাবেমানে বিহরই। (১০২২) এবং ঝ| বিহ্রমাণম্স জে কেই উবসগ্গ! সমুগ্ন- 
জ্িংস_দিব্বা বাও মাণুসা বা, তেরিচ্ছিয়া বা, তে সব্বে ডপসগ্গে সমুপণে সমাণে, 

অনাইলে, অব্বহিতে, অদীণমাণসে তিবিহ মণবয়ণকায়গুত্তে সম্ম সহই খমই তিতিক্থই 
আংয়াসেই ৮ (৯০২৩) । আচারাঙগ-সুত্র চতুর্ব্িংতিতম অধ্যয়নম্, ভূতীয়। চুল), 

“চত্তারী সাহি এমাসে, বহবে পানজাইয়। আগন্ম ) 
ক্মভিরজ্ম কায়ং বিহরিংস্১ আর্ূহিয়া ণং তখ হিংসিংস্গ 

সংবচ্ছরং সাহ্য়ং মাস, জং ন রিকাসি পথগং ভগবংঃ 

অচেলএ ততো! চাঈ, তং বোসজ্জ বখ-মণগারে ।* 

( আঁচারাঙগ-হত্র। নবম অধ্যয়ন, প্রথম উদ্দেশ, তৃতীক্--চতুর্থ সুত্র ।)1 

“তণফাসে সীম্ফাসে, তেউফাসে য দংসমসগেয় ) 

অহিয়াসএ সর! সমিএ ফাসাইং বিন্নবরূবাহং।৮ 

( আচারাঙ্গ-সথত্র, নবম অধ্যয়ন, তৃতীয় উদ্দেশ, প্রথম গুত্র 1) 

* এ অংশের ইংরাজী মন্দ্ানুবাদ--+”7-00৩ 2১00056 01517500098) 00510551127) 002 0756 00501152130 

625 15051800650 1015 1১90) 200. 209000150 (105 021৩ 0111 0176 ৮101 ₹09.18118)1 1১97৩) 

91305155700 92345806750 81] 10155582302 81015552906 90088228065 91151891500 
01113৩10075] 02619 01. 220100515 800,৮ 

1 আচারাঙ্গ-হুতে মহাবীর স্বামীর সহিষ্ণুতা বিষয়ক এ অংশের ইংয়াজী অন্ুবাদ,---"]015 11181 
60 17)00085 00210) 50765 0 01৮11780612585 £510551650 0 1015 0১০৭9, 01516 ৪1১০৪ 1 
900 09056419911) 015616০0০৮2 9590 2150 2 [00000109010 1200 162৮5. 016 0015 19198) 
58105 0026 01105 00৩ 5০৩5015০009) 81108 90 015 1096 255 2. 13260) ৬০/]]- 

/2115)01150170858 15995616855 (588৩), ৮৮101001990 195 51১09010 116 ৫215 9100 70621 0006 

[91195 10101) 2008০151010) ৮5067) 01551808 20170515 07 5808 55 11৮৩ 073 00181) 07 0519৮) ৃ 

1960. 07 1015 01551) ৪00. 1019090) 1১6 5100814 19৩101567 6111 0390) 800 2৭7১ (00০ 0280), 
05906) 01556 9231121815 0651105 01) 70099 1১6 51১0910 1301 5011 0010) 1015 190510102, 

45595 এ৩1- সার 0৩ ১০1০ 1005 [00815 (5800559 79 ) £1955) ০919) 7৫, 0155 

০) 81915) 12091010914 1310১, 



১২৩ ভাঁরতবর্ষ। 

প্রীমস্তাগবতে . ধাষভদেবের পুত্রদিগের প্রতি যে উপদেশ দেখিতে পাই, দে উপদেশ 
জৈনশাসন্ত্রের সারভূত। লংসার ত্যাগের পুর্ববে ভগবান খাষভদ্দেব পুত্রদিগকে উপদেশ 

দিতেছেন )- “যাহারা নরলোকে জন্ম লইয়া মানব, দেহ পাইয়াছে, 
তাহাদের & দেহে বিষ্ঠাভোজী শুকরাদির ভোগ্য ছুঃখদ বিষয় ভোগ 

করা কর্তব্য নহে। তপস্তাত্ব সার বস্ত। এই তপস্তার দ্বারা সত্ব 

পবিজ হুয়। তাহীতেই অনন্ত তরন্মন্থখ লাভ হুইয্না থাকে । মহতের সেবা মুক্তির দ্বার 
এবং যোধিৎ সঙ্গীদিগের সঙ্গ সংসারের কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ধাহার! 

নকলের নুহদ্, প্রশান্ত, অক্রোধ, সদাচারী এবং বাহার! সর্ব প্রাণীকেই সমান দেখেন, 

তাহারাই মহৎ. আমি ঈশ্বর। বীহারা আমাতে সৌহগ্ক করিয়। তাহাই পরমপুকুযার্থ 
ভ্তান করেন. ধীহারা বিগ্নাসস্ত ব্যক্তি ও পুত্র-কলত্র-ধন-মিত্রাদি-বিশিষ্ট গৃহে গ্রীতি- 

যুক্ত :নছেন এবং ধাহারা লোক-মধ্যে দেহযাত্রা! নির্বাহোপযোগী অর্থ অপেক্ষা) অধিক 

অর্থের প্রয়াসী নহেন; তীঁচারাই মৃহতৎ। মনুষ্য ইন্দট্রিপ্নের তৃপ্ডিসাধনে ব্যাপৃত হইলে 

প্রায়ই প্রমত্ত হইয়া! বিরুদ্ধ কুরম্দ করে। একবার বিরুদ্ধ কন্দু করিয়া আত্মার এই 

ক্লেপকর দেহ উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং আমি ইহা! ভাল বলিতে পারি না। লোকে 

যে পর্যন্ত, না! আত্মতত্ব জানিতে চাহে, সে পর্যন্ত তাহার নিকট অজ্ঞানকৃত আত্মস্বরূপের 
অভিভব হয়; যে পর্য্যন্ত ক্রিয়। থাকে, সে পর্ধ্যস্ত এই মনে কর্ম শ্বতাব প্রকাশ পায় 
ইছাই দেহবন্ধের কারণ। এই হেতু পূর্বক্কৃত কর্মই মনকে পুনর্বার কর্্মকরণে প্রবৃত্তি 
দেয় এবং আখ যতকাল অবিগ্ভা উপাধিযুক্ত থাকে, ততকাল মন পুরুষকে কর্মবশ 

করিয়। রাখে। আমি বাসুদেব! লোকে যে পর্য্যন্ত আমাতে শ্রীতি না করে, সে পর্য্যন্ত 

দেহযোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। পুরুষ যতক্ষণ বিবেকী হইয়া ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টাকে 

অলীক বলিয়! না দেখে, ততক্ষণ তাহার শ্বরূপের স্থৃতি থাকে না? সুতরাং সেই মুঢ, 
মিথুনসুখ-প্রাপক গুহ প্রাপ্ত হুইয়। ভোগ করিতে থাফে। স্ত্রী ও পুরুষ, প্রত্যেকের 

জন্মাবধি এক একট! হৃদঘ্ব-গ্রন্থি আছে । . পুরুষ, স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে, তাহাদের 

গরম্পরের আর একটা হৃদর়গ্রস্থি হয়। এই ছুর্ভেছ হৃদয়-গ্রন্থি হইতে পুত্র, মিত্র, ক্ষেত্র, 
ধন ইত্যাদি বিষয়ে মোহ উৎপন্ন হয়। এই হেতু সংসারে স্ত্রীর সহিত মিলন নুখ-: 
কারণ নহে, বরং ইহ! মহামোহ উৎপাদন করিয়া আত্যনস্তিক দুঃখের কারণ হয়। তবে, 

কন্মান্গবদ্ধ মনোরূপ দৃঢ় হৃদয়-গ্রন্থি সেই মিথুনীভাৰ হইতে শিথিল হইলে অর্থাৎ আমার 
খভিমুখীন হইলে, লৌক সংসারের হেতুভূত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি ও পরম 

পর্ন পাইতে পারে। হুংস ও গুরু ত্ববূপ যে আমি-_-আমাতে ভক্তি সহকারে অগ্বৃত্তি 

করা, বিভূষ, সুখ-হুঃখাদি ঘন্দ-সহিষুণতা, ইহু পরলোক সর্বত্র সকল প্রানীর হুঃখ-দর্শন, 

তন্বজিজ্ঞাসা, তপন্তা, কাম্য কর্ম পরিত্যাগ, আমার জন্যই ক্ষর্দ করা, আমার কথা 

কথন, যাহার! আমাকে পরম দেব বলিয়া! জানে--তাহাদের সহিত নিত্য সহবাস, আমার 

গুণকীর্তন, নির্বেরতা, সমতা, উপশম, আত্মদেহ ও “আমি আমার এইরূপ বুদ্ধি পরি- 
ত্যাগের কামনা, অধ্যাত্-শাস্ত্রের অভ্যাস, নিজ্জন স্থানে বাস, প্রাণ ইন্দ্রিয় মন-_-এ 

পুত্রগধকে 

উপদেশ। 



দিলওয়ার! মান্দরের অত্যন্ত 





জিনগণ। ১২১ 

সকলের দম্যক্ প্রকারে জয়, সংশ্রদ্ধ। অরঙ্গচর্যয, কর্তবা-কর্ম্দের অপরিত্যাগ, বাঁক্য-সংযম* 

সর্বদা মদীয়-চিগ্তাদিপুর্ণ_অন্ুভব পর্যন্ত জ্ঞান-সমাধি,_এই সকল দ্বারা ধৈর্য্য, বত্ব ও 

বিবেকবান্ হুইল, অহস্কার নামক উপাধিকে নিরান্কৃত করিষে।” 

শ্রীমস্ভাগবতে খষভদেবের ফধে উপদেশ দেখি, জৈনশাস্ত্রের সর্বত্রই সেই উপদেশ 

গরিদৃষ্ট হয়। কর্মফলেই ঘে দেহাদির উৎপত্বি, কামনা-মূলক কর্ম দ্বারাই ঘে পুনঃপুনঃ 
জন্ম জরা-মৃহ্যুর অধীন হইতে হয়, খষভদেবের এই উক্তির প্রতিধ্বনি 

জৈনশাস্ত্রে কোথায় নাই? জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয় প্রভৃতি কন্মা্টকের 

গ্রঙ্গে এ বিষয় বোধগম্য হয়। আচারাদগ-সৃজে (ঘন্ট অধ্যয়নে, প্রথম 

উদ্দেশকে ) 'ধুত” প্রসঙ্গে কর্্মফলে জন্ম-জন্মাস্তরে জীব যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তদ্বিষয় 

বিশদভাবেই বিবৃত রহিয়াছে । সেখানে বলা হইতেছে, 'অতি-লোভী কচ্ছপ ঘেমন 

জলাশয়ের শৈবাল-পত্রাদির মধ্ো প্রবিষ্ট হইয়! পরিশেষে আর উপরে উঠ্িতে সমথ” 

হয় না) অথবা, শিকড়ের দ্বার! মৃত্তিকার রস গ্রহণ করিতে গিয়! উদ্ভিদ যেমন চলচ্ছস্তি 

বিহীন হইয়া পড়ে, এমন কি ঝড়-ঝঞ্ধাবাতেও তাহাকে নড়াইতে পারে না; মানুষেরও 

সেই দশ! ।”* মানুষ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সেই পরিবারের প্রতি মমতা তাহাকে 

আবদ্ধ করিয়া রাখে; তাহার ইন্দ্রিয় সমূহ কামনার গ্রাবল্যে কাম্যবস্তুতে আসক্ত হুইয়! 

গড়ে। ফলে, মানুষকে চিরজীবন হাহাকার করিতে হয়। তাহার কন্মরূপ পাপবন্ধনে 

তাহাকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে দেয় না। মানুষ যে বিবিধ গীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির 

হয়) তাহার ও কার?--সেই জন্মান্তরীণ কর্্মফল-ভোগ। পুরুষাঙ্থগত ব্যাধি-বিপত্তি_কম্ম- 

বন্ধনজনিত জন্মগ্রহণের ফল ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এবম্বিধ মর্শ-কথাই 
অধ্যয়নে 'ধৃত' প্রসঙ্গে আলোচিত আছে। ফলতঃ, কর্ম্ফলে হুর্বধহ জীবনভার বহন -- 
খষভদেবের এই উক্তি-_জৈনশান্ত্রের মেরুদও স্বরূপ বলিলেও অতযাক্তি হয় না। তার 

পর, স্ত্রীলোক-সন্বন্ধে খষতদেব যে উপদেশ দিয়াছেন, জৈন-শাস্ত্রের সর্বত্র তাহার প্রতিধবনি 

দেখি। স্ত্রীগণ সন্বন্ধে পুরুষগণকে নানা স্থানে নান! প্রকারে সাবধান কর! হুইয়াছে। 

পুরুষ যাহাতে স্ত্রীলোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করেঃ তদ্বিষয়ে উপদেশের অবধি নাই। 
ছুই-একটা দৃষ্টান্ত মাত্র নিয়ে উল্লেখ করিতেছি। সুত্রকৃতাঙ্গে (চতুর্থ অধ্যয়নে ) 

ন্্রীলোকিগের সম্বন্ধে জ্ঞান? বিষয়ক একটা প্রসঙ্গ আছে। স্ত্রীগণ কিরপে মোহুজালে 
পুরুষকে আবদ্ধ করে, দৃষ্টান্তে ও উপমায়--নানারূপে তাহ! বিবৃত হুইয়াছে। যথা ;--যেমন৷ 
এক থণ্ড মাংসের প্রলোভন দেখাইয়া দুর্দান্ত নিভীক সিংহকে মানুষ জাঁল-বদ্ধ করে, 

যতই সতর্ক হউন ন! কেন, সাধুক্গনকে সেইরূপ রূপার্দির প্রলোভন দেখাইয়া রমণীর! জালে 
আবদ্ধ করে। তার পর, তাহার দ্বার সে খঘ্ৃচ্ছ। কন্ম সম্পন্ন করাইয়া লয়। চক্রযান- 

নিশ্মাতা যেমন শনৈঃ শটৈঃ চক্র-বিঘূর্ণন করে, রমণীর দ্বারা তখন পুরুষও সেইরূপ বিঘুর্ণিভ, 
শপ পা পপ 141 শপ পরার ॥ কাজা 

জৈনশাস্্রের 

তুলনায়। 

৮ সপ আট ০ কার ০০ "পপ পপি পপ পক পি পা 

* ুত্রের ভাষায় উপমাটি এইরূপ দৃষ্ট হয় ;--”সে সে বেমি_-সে জহাবি কুশ্মে, হরএ বিনিবিউচিতে পচ্ছন্পজাসে 

উন্মগ্গং সে ণ লভতি।৮ €৩৩৬)। প্ভংজগ| ইব সত্িবেমং ণে। চক্সংতি | এবং এগে অণেগকবেছিং 

কু্লহিং জার! রববেহিং সত্তা কণুশং থণংতি। নিধাণতে] তে ণ লতি মৌক্খং। « (৩৬৭)1” 

৬৯---১৬ 



১২২ ভারতবর্ষ । 

হয়।. জাঁলবদ্ধ মুগ যেমন বনু চেষ্টা করিয়াও মুক্তলাভে সমর্থ হয় না, পুরুষেরও তখম গেই 
শা ঘটে। বিষমিশ্রিত হুপ্ধ পান করিলে পরিশেষে যেমন অন্ুশোচনার অস্তর্দাহে দগ্বীতূত 
হইতে হয়; রমণীগণের সংসর্ণে অতিবিজ্ঞ সাধুকেও পরিশেষে সেইরূপ প্ুরিতাপানলে দগ্ধ 

হইতে হয়। ভ্ত্রীলোকের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে না) তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ 

করিবে। কদাচ তাহাদের মহিত সথ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না । স্ত্রীলোকের সংসর্গে ষে 

সুখ প্রাপ্ত হওয়া যার; তাহ! লকল হুঃখের হেতুভূত। * তার পর, হিন্দুশাস্ত্রের যে সার 

শিক্ষা, বেদাস্তের যে চরম উপদেশ--সেই আত্মতত্বজ্ঞান, তগ্িষয়েই বা জৈনশান্তে 

কি উপদেশ প্রাপ্ত হই? শ্রীমদ্তাগবতে খযভদেব যাহা বলিয়াছেন, জৈনশাস্ত্রের 

পত্রে পত্রে তাহারই প্রতিধধনি নাই কি? “আমাকে জানিলেই সকল জান! হইবে । 

“আমার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা ।-_-তীথঙ্করগণ সকলেই সেই চরমজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। 

প্আ[আই জ্ঞান।'” জ্ঞানই আত্ম! +--এ উক্তি আচারাঙ্গ-হৃত্রে ( পঞ্চম অধ্যয়নে পঞ্চম 

উদ্দেশকে ) ম্পষ্টতঃ দেখিতে পাই। “কাষ্ঠে যেমন অগ্নি আছে, হু্ধে যেমন নবনী আছে, তিলে, 
যেমন তৈল আছে; ইহসংসারে আত্ম! নর্বত্র সেইভাবে বিদ্যমান” £ উত্তরাধ্যয়নের (চতুর্দশ 

অধ্যয়নে) এবন্িধ উপমাসমৃহ কি শিক্ষ! প্রদান করিতেছে? এ সকল বিষয় পুর্ববেও 

আলোচন! করিয়াছি। ফলত$ঃ, কর্থের দ্বার চিনিতে পার! যায় না) আবার কর্দের 

দ্বারাই স্বরূপতত্ব অবগত হওয়া যাঁয়। বন্ধনও কর্ম) মুক্তিও কর্দা। কতকগুলি কর্ে 
বন্ধন অনিবাধ্য) আর কতকগুলি কর্দে মুক্তি অবশ্তস্তাবী। সংকর্মের সৎপরিণতি ; 

অসৎকর্ম্ধের অসপরিণতি। বিচারপূর্বক্ষ কর্ম করিয়া যাও। ফল পুরোভাগে প্রতীক্ষা 
করিতেছে। জৈনশান্ত্রেরও ইহ! সার উপদেশ। 

* চৃত্রকৃতাঙ্গের যুল অংশের ইংরাজী অনুবাদ ; যথা।-- 
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1 গুত্রের ভাষায়, যথ।,--“তে আয়া সে বিশ্লীয়া । জে বিন্বায়া সে আয়া। জেণ বিজাণতি মে আরা। 

তং পড়ুচ্চ পরিসংখায়এ এস আয়াবাদী দশিয়াএ পারয়াএ বিয়াহিতে--ত্তি বেমি।৮। 

1 মুলীংশের ইংরাজি অন্রবাদ,_ 
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সগ্ডম পরিচ্ছেদ । 
শসাতিআউসও | তি 

স্থবিরগণ। 
[ গণ ও গণধরগণ,--কুল শাখ। গচ্ছ প্রভৃতি ;--চতুদ্দশ গণধর স্থবির, তাহাদের শাখা-প্রশাখ। ও শিষা- 

পরস্পর ;--আধা স্ুহস্তীনের প্রভাব-প্রতিপত্তি তাহার শিষা-প্রশিধোর ও শাখা-প্রশাখার পরিচয় )--পঞ্দশ 

হইতে উনচত্বারিংশ গ্ণধরের বিবরণ ;--শেষোক্ত কয়েক জন আচাযোর বন্দনা-গীতি |] 

মহাবীর ম্বামীর মহা-নির্বঃণলাভের পর, বাহার! জৈনসম্প্রদায়ের প্রাণভূত ছিলেন, 

তাহাদের একট! ধারাবাহিক পরিচয় কল্পক্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায । ভদ্রবাছ, কল্পস্থত্র-নন্কলন. 

কালে, মহাবীরম্বামীর গণ ও গণধরগণের পরিচয়ের সঙ্গে তাহাদের 

পরিচয় প্রদান করিয়া! গিয়াছেন। তাহারা সাধারণতঃ *স্থবির' নামে. 

অভিহিত হন। গণ, কুল, শাখ!, গচ্ছ প্রভৃতির উতপত্তি-তত্ব তাহাদের 

পরিচয়-প্রসঙ্গে অবগত হওয়া যায়। মহাবীর স্বামীর যিনি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শিল্ঠু; 

ছিলেন, তীহার নাম__ইন্ত্রভৃতি। তিনি গৌতম-গোত্রজ। পাঁচ শত শ্রমণকে তিনি ধর্ম 
শিক্ষা দান করেন। মহাবীর স্বামীর দ্বিতীয় শিষ্য মধাবয়স্ক ছিলেন। তাহার নাম-- 

অগ্রিভৃতি। 1৩দিও গৌতম-গোও্জজ। তিনিও পাচ শত শ্রমণের উপদেষ্টা ছিলেন। 
মহাবীর স্বামীর তৃতীয় শিষ্য-_গৌতম-গোত্রজ বাযুভূতি। শিষ্যগণের মধ্যে তিনি 
সর্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছিলেন। তিনিও পাঁচ শত শ্রমণের শিক্ষাগ্ডরু বলিয়! পরিচিত । 

তৎগরে, ভারদ্বাজ-গোত্রজ স্থবির আধ্যব্ক্ত অগ্রিবেশ্তায়ন-গোত্রজ স্থবির আর্ধানুধর্মন্ 
বাশিষ্ঠট-গোত্রজ স্থবির মগ্ডিকপুত্র, কাশ্ঠপ-গোত্রজ স্থবির মৌর্যাপুত্র, বিশেষ গ্রসিদ্ধিসম্পন্ন | 

উঙাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুই জন, প্রত্যেকে পাচ শত শ্রমণের এবং শেষোক্ত 

দুই জন প্রতোকে আড়াই শত শ্রমণের শিক্ষাগ্ডরু ছিলেন। ইহাদের পর গৌতম- 
গোত্রজ স্থবির অকম্পিত ও হারিতায়ন-্গোত্রস স্থবির অচল-ভ্রাত্বঃ উভয়ে একন্ত্রে. 

তিন শত শ্রমণের শিক্ষক ছিলেন, এবং কৌগ্ডিশ্য-গোত্রজ মেতার্ধয ও প্রভাস নামক 
স্থবিরছ্ধয় একত্রে তিন শত শ্রমণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইন্ত্রতুতি হইতে প্রভাস 

পর্যযস্ত এগার জন ধর্মোপদেষ্ট। মহাবীর স্বামীর একাদশ “গণধর' নামে অভিহিত হুন। 
আর তাহার! যে নয় সম্প্রদায়ের শ্রমণকে শিক্ষা! দান করিয়াছিলেন, সেই নম্নটা শ্রমণ- 

সম্প্রদায় মহাবীর স্বামীর 'গণ* বলিয়া! পরিচিত । 'অন্তান্ত জিনগণের গণ ও গণধর সংখা 

একই রূপ। কিন্তু মহাবীর স্বামীর গণসংখ্যা! হইতে গণধর-সংখ্য! দুই জন অধিক। 

তাহার কারণ এই ষে, শেষোক্ত ছুই গণ ছুই জন হিসাবে চারি জন গণধরের অধিনায়কত্ব 

পরিচালিত হুইয়াছিল। পূর্বোক্ত একাদশ গণধর দ্বাদশ অঙ্গশান্ত্রে, চতুর্দশ পুর্বশান্তরে 

এবং সমগ্র সিদ্ধান্তশান্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। এক মাস কাল নিঞ্জল উপবাসী থাকির 

ধ্যানমগ্র অবস্থায় তাহার! মহানির্ব্বাণ লাভ করেন। ইন্ত্রভৃতি ও আধ্য-সূধর্ন্ স্থবির 

মহাবীরের নির্বাণের পর নির্বাণ-লাভ করিয্লাছিলেন। নিগ্রস্থ শ্রমণগণ লকলেই আধ্যন্ধর্ণের 

গণ ও 

গণধরগণ। 



১২৪ ভারতবর্ষ । 

বংশধর ; অন্তান্ত গণপরগণের কোনও বংশধর ছিল ন1। ম্ৃতরাঁং আর্যানুপন্ণ হইতেই 

মহাবীর শ্বাটীর শিষ্য-প্রশিষ্ব স্থৃশিরগণের পর্য্যায় আরম্ভ হইয়াছে; সণ! 

নাম। গোন্র। 

১। আর্ধাহধন্দুন ০, ০৯, অগ্রি-বশ্যা মন 

| এ জদ্বুনামন্ ৪ ডি ু কাশ্টীপ 

৩। ২» প্রভাৰ টা হ্ কাত্যায়ন 

৪1 » শযাস্তভ (মানকের পিতা) *** বাত্শ্ঠ 

৫।| » যশোভদু ** ৮৮০ ভুঙ্গিকায়ন 

শ্বঝিরগণের নাম সংগ্রত করিয়া ফখন গ্রাণম [পপিবন্ধ করা হইয়াছিল, তখন আধ্য- 

যশোভদ্রের পরবন্তী নিয়লিখিত স্কবিরগণের নাম গ্রাপ্পু হওয়া যায়; গা, -- 

নাম। গেত্। 

৬। (ক) আর্য সম্ভৃতবিজয়*** ০০৭ ০০ মাপর 

(এ) ১ ভদ্রবভ *** ৮০, প্রাচীন 

৭ » স্থুলভদ্র *** *** গৌতম 
৮1 (ক) ১,» মহাগিরি "১, রর এ্লাপত্য 

বে). স্ুহস্তীন্ | ্ঠ বশিষ্ঠ 

৯। (ক) » স্ুুস্থিত (কোঁতিক) রী ব্যাস্্াপত) 

(খ) »এ স্থপ্রতিবুদ্ধ (কাকন্দক ):* ৮* ঁ 

১০ । ». ইন্জদভ (ইন্দপিল্স) ৮* কৌশিক, 
১১। .» দত (দিয়) ৯৯, গৌতম 

১২। এ সিংহগিরিজাতিম্মর *১। ৮০০ কোশিক 

১৩। এ. বনু **, *** ৮০ গৌতম 
১৪। ৮ বজসেন ৮৯০ উত্রুষঃ 

জয়ন্ত এবং আর্য্য তাপন্্। 

বজ্রসেনের চারি জন শিষ) ছিলেন। তাহাদের নাম__আর্ক্য নাগিল, আর্য পদমিল, আধা 

ইছাদের প্রত্যেকে এক একটা শাখার প্রবর্তক । ইহাদের নাম 

অঙুদারে সেই শাখা-চতুষ্টয়ের নামকরণ হয়। বগা,_-আধ্যনাগিলা শাখা, আর্কাপদমিলা 

শাখ!, আর্ধা-জয়ন্তী শাখা, আর্ধ্য-তাঁপসী শাখা । 

.. স্থবিরগণের পুঙ্থানুপুঞ পরিচয়-মূলক যে তাঁলিক1 সঙ্ষপিত হইয়াছিল, তাহা হইতে 

আর্য যশোভদ্রের পরবর্তী স্থবিরগণের শাখা-গ্রাশাখার ও শিল্চ-গ্রশিষ্ের নির্লিখিতরূপ' 

পারিচক্স প্রাপ্ত হওয়া যায় +-_- 

৬) (ক) মাথর-গোত্রজ আর্ধা সম্ভৃতবিজয়ের বার জন শিষ্য ও সাত জন শিশ্যা ছিলেন। 
শিষ্াগণের নাম-_নন্দনভ প্র, উপানন্দ, তিথ্যভ্র, ফশোভর, লুমনোভদ্র, মপিভদ্র, পুণাভ দ্র, 

গৌতমগৌতরজ স্থুলভদ্র, খজুমতি, জদ্ু, দীর্ঘবাহু, পাও্ভদ্র। তাহার সাত জন শিল্ঞার 
নামস্্যুক্ষাত যঙক্গদৃত্তা (যক্ষদিকা ), ভূত, ভূতদতা, ভূতাদন্বাঃ সেল! (এন! ), ৰেণা, রেশ! । 



স্থবিরগণ ৷ ১২৫ 

৬। (খ) প্রাচীনগোত্রজ আর্ধয ভদ্রবাহুর কাণ্তপগোত্রজ চারি জন শিষা ছিল। তীহার 

প্রথম শিষ্যের নম-_গোদাস; তিনি গোদাস-গণের প্রবর্তক। সেই গণ.চারি শাখায় বিভক্ত 

ছিল;--(১) তাম্লিপ্রিকা শাখা, (২) কোতিবর্ষীয়া শাখা, (৩) পুণ্ু,বর্ধনীরা শাখা, 

(৪) দ্াাসীখারবতীকা শাখা। আর্য ভদ্রবাছছর দ্বিতীয় শিষ্যের নাম--অগ্নি দত্ত » 

তৃতীয়--জনদত্ত, চতুর্থ--সোমদত্ত। 

৮। (ক) এলাপত্য-গোত্রক্স আর্ধা মহাগিরির আট জন শিষ্য ছিলেন। তাহাদের 

নাম--(১) উত্তর, (২) বণিসহ ; ইহার! ছুই জনে উত্তরবলিসহ গণ প্রবর্তন! করেন। 

চারিটি শাখার সেই গণ দ্বভক্ত হয়; যথ!,__কৌশান্বিকা, সৌতণ্তিকা (সৌরিতিকা?, 

সোইভ্তিয়া ), কৌতুদ্বিনী ( কুণ্ধারী, কোগুবাণী ), চন্দনাগরী (চক্দ্রনাগরী)। (৩) মহাগিরির 

তৃতীয় শিষ্য--ধনার্দি ( ধণ/ড্ঢ ), (৪) চতুর্থ শিষ্য-শীরদ্ধি বা শ্রীভদ্র ( বা সিরিড্টি ), 

(৫) পঞ্চম শিষ্য -কোভিণ্য (কোডিগ্ন) (৬) যষ্ঠট-নাগ, (৭) সপুম-_নাগপুত্র, 

(৮) অষ্টম-_ছালুক রোহগুপ্ত; ইনি কৌশিক গোত্রজ এবং ত্রৈরাশিক শাখার প্রবর্তক । 
৮। (খ) বাশিষ্ঠ গোত্রজ আর্ধা সুহন্তীনের বার জন শিষ্) ছিল। তাহার প্রথম শিষ্য-_- 

আধ্যরোহণ ; তিনি কাগ্তপ-গোত্রজ। তৎকর্তৃক উদ্দেহ গণ প্রবর্তিত হয়। সেই গণ--চারিটী 
শাখায় এবং ছয়টা কুলে বিভক্ত হইয়াছিল । শাখা-চতুষ্টয়ের নাম ;--উদমবারিক1 ( উদ্মবাড়ি- 

জ্জিয় ), মাসপু!রকা, মতিপত্রিকা, পুর্ণপত্রিক1 ( পুষ্নপন্তিয়া )। ছয়টা কুলের নাম )১--নাগভূত, 

সোমভূত, উল্লগচ্ছ (আর্রকচ্ছ ), হস্তিলিপ্ত (হত্তিলিজ্জ ), নান্দিক (নন্দিজ্জ ), পরিহাসক । 

আধ্য ম্ৃহস্তীনের দ্বিতীয় শিষ্বের নাম--ভদ্রষশস্) তিনি ভারদ্বাজ-গৌত্রজ। ততকর্তৃক 

উদ্বাতিক 'গণ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই গণ' চারি শাখায় ও তিন কুলে বিভক্ত । শাখ। চারিটার 

নাম;--কম্পীফিকা ( কংপিজ্জিয় ), ভদ্রীয়িক (ভদ্দিজ্জিয়।), কাঁকন্দিকা, মেখলীয়িকা 

(মেহলিজ্জিয়।)। কুল তিনটীর নাম--ভদ্রয়স্ক (ভদ্দজপিয়), ভদ্র গুপ্তিকা, যশোভভ্র (জলভদ্দ ১। 

আর্ধা সুহস্তীনের তৃতীয় শিষ্ের নাম_মেঘ। তাহার চতুর্থ শিষ্যের নাম--কাঁমদ্ধি 

( কামিদ্ধি); তিনি কুগডল-গোত্রজ। বেশবাতিক গণ তৎকর্তৃক প্রতিঠিত হয়। সেই "গণ 

চাঁরিটা শাখায় ও চাঁরিটী কুলে বিভক্ত ছিল। সেই শাখার নাম--শ্রাবস্তিক, রাজ্যপালিকা, 

( রাজ্জপালিয়! ), অন্তরঞ্জিক। ( অন্তরিজ্জিয়। ), ক্ষেমলিপ্তিক1 ( ক্ষেমলিজ্জিয়। )। চাঁরিটী কুল; 

যথা,__গণিকা, মৈঘিকা, কামরিদ্ধিকা, ইন্ত্রপুরক | সুহত্তীনের পঞ্চম শিক্ষের নাম--*শ্রীওগ1 

তিনি হারিত-গোত্রজ। তৎকর্তৃক চরণ “গণ” প্রতিষ্ঠিত হয় । সেই গণ চারি শাখায় ও সাত 

কুলে বিভক্ত। শাখা-চতুষ্টয়ের নাম-_হারিতমালাকারী, সংকাশিকা, গভেধুকা, বজনাগরী। 

সপ্তকুল; যথ1,_বাৎমলীয়। ( বাচ্ছলিজ্জ। ), প্রতিধর্শিক!, হারিদ্রক ( হাঁলিজ্জ), পুস্তমিত্রিক 

( পুসমিত্তিজ্জা ), মালাক ( মাঁলিজ্জ ), আর্ধাচেতক, কৃষ্ণশাখা ( কনহ্সহ )। নুহত্ঠীনের ষষ্ঠ 

শিষ্যের নাম-_-খাধিগুপ্ত কাঁকনাক। তিনি বশিষ্ঠ-গোত্রজ। তৎকর্তৃক 'মানবগণ” প্রতিষ্ঠিত 

হয়। সেই গণ চারি শাখান্» ও তিন কুলে বিভক্ত। শাখাচতুইয় ; যথা, _কাশগীগ্গা 

(কাসবিজ্জিয় ), গৌতমীয়। €(গোয়মেজ্জিয়া), বাসিষ্িযা ( বাসিখিয়া), শৌরাস্রীকী। কুল, 

ব্রিতয় ) যথা,--খধিগ্ুপ্তিক1১ খাঁষদত্তিক1, অভিযশস্। নুহস্তীনের মথম ও অইম শিষ্যত্ধয়ের-.. 



১২৬ ভাঁরতবধ। 

নাম__নুস্থিত ও স্থপ্রতিবুদ্ধ। তাহার! যথাক্রমে কৌতিক এবং কাঁকন্দক নামে পরিচিত। 
উভয়েই ব্যান্রাপত্য গোত্রজ। উহাদের কর্তৃক কৌতিক "গণ, প্রতিষ্ঠিত হয়। "সেই “গণ” চারি 
শাখায় ও চারি কুলে বিভক্ত । শাখা-চতুষ্টের নাম )--উচ্চনাগরী, বিস্কাধরী, বজী, মধ্যমিক! 

( মাস্ামিরা") | কুলশ্চতুষ্য় ; ষথা,__ব্রক্ষলিগ্তক ( বংভালিজ্জ ), বাৎসলীয় ( বচ্ছলিজ্জ ), বাণীয় 

(বাণিজ্জ), প্রশনবাহনক। ন্ুস্থিত ও নুগ্রতিবদ্ধ স্থবিরদ্বয়ের পাঁচ জন শিষ্য ছিলেন। 

তাহাদের নাম ;১--( ১) আধ্য ইন্দ্রদত্ত (ইনাদিন্ন);) ইনি কাশ্তপ গোত্রজ ছিলেন; (২) 

প্রিয়গন্থ ; ইনি মধ্যমা-শাথ! প্রবর্তক; (৩) বিগ্তাধর গোপাল; ইনি কাশ্ঠপ-গোত্রজ 
এবং বিদ্তাধরী শাখার প্রবর্তক; (৪) খধিদত্ব; (৫) অর্থৎদত্ত (অরিহাদত্ত )। সুহস্তীন্ 

হইতে এইরূপ বনু কুলের ও শাখার উৎপত্তি হইগ়াছিল। জৈনধর্্বের বিস্তার-পক্ষে নুহস্তীনের 

প্রতিষ্ঠার অবধি নাই। রাজচক্রবর্তী অশোকের পৌত্র ও উত্তরাধিকারী সম্প্রাতি তাঁহারই 
কর্তৃক দৈনধর্ম্নে দীক্ষিত হুইয়াছিলেন। ন্মুহস্তীনের অত্াদয়কালে জৈনধর্ছের প্রভাব, 

সর্বতোভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

ন্থছ্স্ডীনের শিষ্যশাখার পর, গৌতম-গোত্রজ আব্ব্যদত্তের শিষ্যশখার বিষয় উল্লিখিত 

হয়। তিনি একাদশ পর্যায়ে অবস্থিত। তাহার ছুই শিষ্ত ছিল। প্রথম শিম্ত-_আর্ধ্য 

শান্তিসেনিক ; তিনি মাথর-গোত্রঙ । তৎকর্তৃক “উচ্চনাগরী” শাখা প্রতি- 

চিত হয়। ত্ীহার চারি জন শিষ্ত ছিল। সেই শিশ্ত-চতুষ্টয়েরর__ (১) 
আধ্যসেনিক হইতে আধ্যসেনিকা শাখা, (২) আধ্যতাপস হইতে আর্ধা- 

তাপসী শাখা, (৩) আর্ধ্যকুবের হইতে আর্ধ্যকুবের শাখা এবং (৪) আধ্যঞ্চযিপালিত 

হইতে আর্যাখধিপালিত! শাখ! প্রবর্তিত হয়। আর্যদত্তের দ্বিতীয় শিষ্যের নাম-_আর্ধ্যসিংহগিরি 

জাতিন্্র; তিনি গৌতমগোত্রজ। তাহারও চারিটা শিষ্য ছিল ;--(১) ধনগিরি (২) 
ক্রঙ্গদ্বীপিকা শাখা প্রবর্তক গৌতম-গোত্রষ আর্ধযসমিত, (৩) আর্ধ্যবজ্ঞ-শাখার প্রবর্তক 

গৌতম-গোত্রজ আর্য্যবজূ, (৪) অর্দত্ত (অরিহদিক্স) | মহাবীর শ্বামীর শিষ্য সুধর্মন 

হইতে তাহার উত্তরাধিকারিগণের একটা পর্ধ্যায় নির্দিষ্ট আছে। ন্ধর্ণাচার্ধা হইতে আধ্য 

বন্জসেন পর্য্যন্ত চতুর্দশ স্থবির সেই পর্য্যায়ের অন্তভুক্ত।* তদনুসারে আর্াদত্ আর্ধ্য- 

শাস্তিসেনিক, ধনগিরি এবং আধ্য বজজুসেন যথাক্রমে একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ 

পর্য্যায়ে পরিগপিভ । আর্য বজ্জসেন কর্তৃক আর্ধ্যনাজগিলা শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার 

যহযোগী আর্ধ্য পদ্ম কর্তৃক আর্ধ্যপল্সাশাখা এবং বাৎসগোত্রজ আধ্য রথ কর্তৃক আর্ধ্য জয়ন্তী, 

শাখা প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। 1 এইরুপে ন্ুধর্মরণাচার্্য হইতে দেবদ্ধি পর্যযস্ত ( কল্পসথক্র 

লিপিবদ্ধ হওয়! পর্যন্ত ) মোট ৩৯ জন প্রধান আচার্যের পরিচয় পাওয়া! যায়। পুর্ধে 

উতুর্দশ পর্যায় পধ্যন্তের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হইর়াছে। এক্ষণে পঞ্চদশ পর্য্যার, 

পরবর্তী 
স্থবিরগণ। 

* এই চতুর্ঘিশ স্থবিরের নাম.ও গোত্রের বিষয় ১২৪ পৃষ্ঠাকস ভ্র্টকা। 
1 আধা পদ্ম এবং আধা রথ ইহারা ছুই জন আর্ধা বন্ত্রমেনের শিষা ছিলেন বলিয়! এবং ইনার] এন্ড 

নামেও পরিচিত বলিয়া বৌধ হয়। কেন-না, আর্য্যজয়ন্তী শাখার প্রবর্তক আর্ধয জয়ন্ত নামও দেখিতে গাই 

এবং আঁধ্য পদমীল কর্তৃক আধ্যপদমিল! শাখার প্রবর্জুনার (বিষ্র অবগত হই। 



স্থবিয়গণ। ৯২৭ 

( আর্ধ্য পুষ্যগিরি ) হইতে উনচত্বারিংশ পর্ধ্যান্ (ক্ষমাশ্রমণ দেবর্ধি) পর্যন্ত যে সকল 

্থবিরের নাম ও গোত্র-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহ! নিয়ে প্রকটিত হুইল। যথা,--". 

স্থবিরের জাম। গোজ । 

১৫। আধ্য পুব্যগিরি 4? কৌশিক 

১৬1 » ফ্তুমিত্র *** **, গৌতম 
১৭। ১, ধনগিরি  ** রঃ ্ বাশিষ্ঠ 
৯৮। ১ শিবভূতি 4৯, £৪, কৌতস 

১৯। ১, ভদ্র 4, ৮* রঃ কাশ্তপ 

২০। ১, নক্ষত্র £** *4* ১৪ কাহ্াপ 

২১। ৯ রক্ষ ১৮, ৫১৭ ৮৪, কাপ 

২২। ,» নাগ ৮১? ৮১, *১* গৌতম 

২৩। ,, জেহিল *** *** ৮** বাশিষ্উ 

২৪ | 52 বিষুঃ ৮, ৪৯ 5১৭ মাথর . 

২৫। ১, কালক ৪১০ ৮০, ৮৮, গৌতম 
২৬। ১, সম্পলিত ও ভদ্র ১৯, ৮** গৌতম 
২৭। ,, বৃদ্ধ **+ *5, গৌতম 
২৮। %, সঙ্গঘপাণিত **' ৮" 4 গৌতম 
২৯। ১ হস্তীন্ *** +** ** কাশুপ 

৩০। ৮ ধন 5, ১, ১১, নুত্রত 
৩১। ৮, সিংহ ্ঃ। *+: *ণ কাশ্তপ 
৩২। ১, ধম্ম ৮০৭ ৫? ০ কাশ্তপ 
৩৩। ১১ শাগিল্ায * ০৫০ 5৪৪ ৯৫৯ ৪ 

৩৪। ৯, জন্থু ০৩ ৯৩৩ 5৫৪ গোৌতঙ্ন 

৩৫। ॥ ননিত ৯৪৩ ৪৪ ৮৩৩ কাশ্বুপ 

৩৬। ৮ ক্ষমাশ্রমণ দেশিগাণিন 4০, 45 কাশ্যপ 
৩৭। ১১ স্থিরগুপ্ত *** *+* টি বাস 
৩৮ | ,; ধর্ম (কুমার) ,* রি রে ৪৪ 

৩৯। ৯ ক্ষমাশ্রমণ দেবদ্ধি ... দা ঠা কাশ্তপ 

কর সূত্রে স্থবিরগণের নাম-পরিচয়ের উপসংহারে স্থবিরগণের একটা বদন! আছে। সেই 
বন্দনা! গাথাকারে গ্রথিত। যোঁড়শ-পর্যায়ভূক্ত স্থবির ফন্তমিতজ হইতে উনচত্বারিংশ 
পর্য্যায়ভূক্ত স্থবির দেবদ্ধির বন্দনা সেই গাথায় গ্রথিত আছে। গাথাটি চতুর্দশ শ্লোক 
» জেকবীর অনুবাদে প্রকাশ,_১৭শ হইতে ৩৩শ পর্যন্ত আচারধাদিগের নাম কোনও কোনও পুধিতে 
পাওয়া! যায় নাই। তিনি আরও বলেন,--এই শািলাই বহাবীদিগের প্রতিযোগী মথুরার সজ্ঘের প্রধান 
আচাধয 'ক্ষন্দিল' হওয়। সন্ভব। 



৯২৮ ভারতবর্ষ । 

লিবন্ধ। প্রাচীন গাথায় প্রাকৃত ভাষায় কোন্ নাম কোন্ গোন্জ কি ভাবে উচ্চারিত 

হইয়াছে, তাহার পরিচয় মেই গাথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গাথাটি এই; যথা,-- 

ংদামি ফগ্গুমিত্ঁং, চ গোয়মং ধণগ্রিরিং চ বাসিটুং। 

কুচ্ছং সিবভৃইংপিয়ঃ কৌসিয় ছুজ্জংতকণহে অ। ১। 
তে বংদিউণ সিরসা, ভদ্দং বংদামি কাগবসপগুত্তং। 

নকৃখং কাসবগুত্বং, রকৃখংপির কাসবং বংদে॥২। 

বংদামি অক্জনাগং, চ গোরমং জেহিলং চ বাসিটুং। 

বিণ 'মাঢরগুত্তং) কালগমবি গোয়মং বংদে ॥ ৩। 

গোয়মগুত্তকুমারং, সংপলিয়ং তহ্য় ভদায়ং বংদে। 

থেরং চ অজ্জবুভ্ডং, গোয়মণ্তস্তং নমংসামি ॥ ৪। 

তং বংদউণ সিরসাঃ থিরসত্তচরিত্ত নাণসংপন্নং | 

থেরং চ সংধবালিয়, গৌষমগ্ডতং গণিবয়ামি ॥ ৫। 

বংদামি অজ্জহথি, চ কাসবং থংতিসাগরং ধীরং। 

গিম্হাণ পঢমমাসেঃ কালগয়ং চেব সুদ্ধস্ন ॥ ৬। 

ঘংদামি অজ্জধন্মং১ চ ন্ুবব্ং সীললদদ্ধিসংপন্নং। 

জস্প নিকৃখমণে দেবী, ছস্তং বরমুন্তমং বহই ॥ ৭। 

হখিং কাসবগুত্তং, থন্মং লিবসাহগং পণিবয়ামি। 

শীহং কাসবগুত্তং, ধন্মংপিয় কামবং বংদে ॥৮। 
তং বংদিউণ সিরনা, থিরসভুচরিত্তনাণসংপন্নং | 

থেরং চ অজ্জজংবু, গোয়মগ্ডত্তং নর্ী!মি | ৯। * 

মিউমদ্দবসংপন্নং, উবউত্ত নাণদংসণচরিত্তে। 

থেরং চ নংদিয়ংপিয়, কাসবগুত্তং পণিবগামি ॥ ১*। 

তত্তে। য খিরচরিভ্তং, উত্তরমসম্মন্তসত্তসভূত্তং। 

দেবট্টিগণিখমালমণং, মাঢরগুত্তং নমংসামি ॥ ১১। 

তত্ব! 'অণুওধরং, ধীরং মইলাগরং মহাসভ্ং। 
থিরগুভ্তথমাসমণ, বচ্ছসগুত্তং পণিবয়ামি ॥ ১২। 

তত্তো যু নাগদংসন--৪রিত্ততবন্টিয়ং গুণমহংতং | 

থেরং কুমারধম্মং বংদামি গণিং গুণোবেয়ং ॥ ১৩। | 

্ত্খরয়ণভরি এ, থখমদমমদ্দবগুণেহিং সংপন্গে 

দেবিড্ডিখমাসমণে, কাসবগুভ্ে পণিবয়ামি ॥ ১৪। 
শপ পপ 

« জেকবীর গ্রন্থে নবম প্লোক হইতে চতুদ্দণ শ্লেকের অনুবাদ মাত্র আছে। তিনি বলেন,--এ 

লকল গাথায় প্রধান প্রধান আচাধাগণের ভব দুষ্ট হয়; নবম প্লোকের জখু, দ্বিতীয় পধ্যায়ের জখুনামনকেই 

ঘুৰাইতেন্ছে। (তত মুল দেখিয়া তাহ! মনে হয্জ না) ঘোড়শ আচাধ্য হইতে উনচত্থাপিংশ আচায্যের গুবই 
উহ্থাতে প্রকটিত দেখি। | 4 



অধ্টম পরিচ্ছেদ । 

বিবিধ বিদ্য। 
1 জনধর্দের অভাদয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি,--আধুনিক সভ্যা-সমাঞ্জের ন্যায় তাৎকালিক সমাঞ্জের আচার" 

বাবহার প্রভৃতির নিদর্শন; রাজসভার বিবরণ শু রাজার দৈনন্দিন কাধ্যাৰলী ;--উদ্ভিদদের ও মনুষোর 

নাঘৃশ্ঠ-তত্ব--জ্ঞানোন্তির লিদর্শন ;--বাবিধ জান-বিজ্ঞানের শ্ুর্তি লাত।-ছ্বিসপ্তি বিজ্ঞান শু চতুবহট 

কফল।-বিদ্তার বিবরণ ;-_-খধষভপুত্রগণ )--দূর-অতীতে বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালী জাতির প্রতিষ্ঠ-পরিচয় |] 

তারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসে জৈনধর্দন একটা প্রসিদ্ধ পরিচ্ছেদ । কি রাজটনতিক, কি 

লমাজনৈতিক, কি ধর্দঈনৈতি ক--ভারতবর্ধের সর্ববিধ উন্নতির নিদর্শন জৈনধর্দের অভ্যুদয়» 

কালে পরিলক্ষিত হয়। ত্যাগের আদর্শ মনুষ্য ভুলিতে বসিয়াছিল। 

কামনা-মূলক কর্মকাণ্ডের শাখা*পল্লবে চড়ূর্দিক বেষ্টন করিয়! ফেলিয়াছিল ) 
জৈনধর্ম সেই কর্দের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হন। অনাসক্ত আকাজ্ছা* 

পরিশুন্ত তাবে জৈনধন্দ তখন বে বর্মানুষ্ঠান প্রবর্তিত করিতে প্রযত্বপর হইয়াছিল, তন্দার। কর্ম 

মুল সর্বতোভাবে উৎপাটিত হইতে চলিষাছিল। মহাবীর স্বামীর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হই 

জৈন-যতিগণ ত্যাগ-ম্বীকারের ( নিষ্কাম*কর্ম্ের ) যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া! যান) তাহা! যে 

মনুষ্তের ধন্মোৎকর্ষ-সাধনের প্রর্ক& উদাহরণ-_তাহাতে সংশয় নাই। সর্বজীবে সমদর্শনের 

ভাব-__উৈনধর্দের যাহা সারভূত শিক্ষা, এই সময়েই ক্ফৃত্ি-লাভ করিয়াছিল। সর্ধক্র জীব-দর্শন, 

আর জীবহিতে জীবন-নিয়োগ,--জৈনধন্মের যে প্রধান শিক্ষা, আপ্যাজ্মিক উন্নতির যে 

চরম নিদর্শন, তাহার নিকট পৃথিবীর সকল নীতিবিদ্গণের মস্তক অবনত হুইপ! আছে। 

জৈনধর্শের অভ্যুদ্য়ে মান্ষের ষেমন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তেমনই 

লমাজের বহির়জের জী-সম্পৎ্ৎ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহাবীর স্বামীর পিতা রাজ! সিদ্ধার্থের 
দৈনন্দিন কর্ধাকাহিনীর বিষয় স্মরণ করিলে, আধুনিক বিংশ শতাব্দীর 

বি সত্য-সমুন্নত রাজপুরুষের চিত্র মামসপটে প্রতিভাত হয়। প্রভাতে 
গাত্রোখান করিয়! তিনি বে ভাবে ক্নানাহার ব্যায়ামান্দি ক্রিয়া সম্পন্ন 

ফরিতেম, তদ্বিবরণ পাঠ করিলে) তাহা! আধুনিক নৃপতিগণের দৈনন্দিন কর্মের সহিত 
মম্পূর্ণ সাদৃশ্য-সম্পন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অপিচ, তন্বার! ভৎকালের র্লাজ- 
লভা, রাজ-অট্রালিকা এবং রাজ-পারিষ্গণের বেশ একট! জীবন্ত চিত্র প্রত্যক্ষীতৃত 

হইতে পারে। কল্পস্থত্রে (৬৯--৬২ স্থৃত্রে) এততসংক্রান্ত যে বর্ণন! দৃষ্ট হয়) তাহা! এই ;- 
“তএণং দিদ্ধখে খত্ভিএ কল্পং পাউগ্নতায়াএ বক্ণীএ ফুনুগ্পলক্কমলকো মলুন্ধীলিয়ংমি 

অহাপংডুরে পভাএ, রত্তাসোগপ্পগাসকিংস্ুুঅস্থঅমুহগুংজদ্বরাগবংধুজীবগপাক়াবয়চলণ- 
ময়ণ পরহু মন রত্তলোঅজাস্থঅণকুনুমরাসিহিংগুলণিঅরাতিরেঅরেহংত সরিসে কমলা" 
রসংডবোহএ উত্তিঅংমি সুরে সহস্সরস্সিংমি দিণয়রে ভেজঅস! জলংতে, তস্স য 

৭ম--৯৭ 

আধাত্িক 

উন্নতি। 



১৩০ | ভাঁরতবর্ধ । 

করপহরাপরদ্ধংমি অংধয়ারে বালায়বকুংকুমেণং খচিঅ বব জীবলোএ, সয়ণিজ্জাঞ 

অত্তুট্ইে ॥ ৬০। অত্ত,টিত্ব। পায়পীঢাও পচ্চোরূহই পচ্চোরহিত্! জেণেব অক্টণসাল! 

তেণেব উবাগচ্ছই উবাগচ্ছিত্তা অর্রণসালং অণুপবিসই, অণুপবিসিত্ত। অণেগবায়ামজোগ- 

বগগণবামদ্দণমল্লজুদ্ধকরণেছহিং সংতে পরিস্মংতে সয়পাগসহুস্সপাগেহিং সুগংধবরতিষ্লা- 

মাইএছিং পীণণিজ্জেহিং ময়ণিজ্জেছিং বিংহণিজ্জেহিং দপ্পণিজ্জেহিং সধ্বিংদিয়গায়পল্ 

হায়ণিজ্জেহিং অত্তংগিএ সমাণে তিল্লচম্মংসি নিউণেছিং পড়িপুপ্নপাণিপায়ন্থকুমাল- 

কোমলতলেহিং পুরিসেহিং অত্তংগণপরিমন্দণুকবলণকরণগুণনিম্মাএহছিং ছেএহিং 

দকৃখেহিং পট্রেহিং কুসলেহিং মেহাবীহিং জিঅপরিস্সমেহছিং অটিস্থহাএ মংসম্থহাএ 

তয়ান্ুহাএ রোমন্তহাঁঞএ চউব্বিহাএ স্ুুহুপরিকম্মণাএ সংবাইণাএ সংবাহিএ সমাণে 

অবগয়পরিস্সমে অট্টণসালাও পডিণিক্খমই ॥৬১॥ পডিনিক্থমিত্বা জেণেধ 
মজ্জণঘরে তেণেব উবাগচ্ছই, উবাগচ্ছিত্বা মজ্জণঘরং অণুপবিসই অণুপবিসিত্ব 

লসুত্তজালাকুলাতিরামে বিচিত্তমণিরয়ণকুট্টিমতলে রমণিজ্জে ণ্হাণমংডবসি নাণামণি- 

রয়ণভক্তিচিত্তংসি গ্হাণপীঢংসি সুহনিসম্রে পুপফোদএহিঅ গংধোদর়এহি অ উণহোদ- 

এহি অ স্থহোদএহি, অ সুক্ধোদএহি অ, কল্লাণকরণপবরমজ্জণবিহীএ মজ্জিএ, তথ 

কোউঅপএহিং বছুবিহেহিং কন্লাণগপরমজ্জাণাবসাণে পমৃহলম্থকুমালগংধকাসাইঅলুহি- 
ংগেঅহয়নুমহগ ঘদুনরয়ণস্থসংবুডে সরসম্থরভিগোসীসচংদণাণুলিত্তগন্তে স্থইমালা বঞ্- 

গবিলেবণে আবিদ্ধমণিস্ৃবরণ্ধে কগ্সিয়খারদ্বহারতিসরয়পালংবপালংবমাণকডিমুত্বন্ু- 

ফয়সোভে পিণঙ্ধগেবিজ্জে 'অংগুগিজ্জগললিয়কয়াভরণে বরফ ডগতুডিঅথংভি অভুএ 
অছিঅরূবসস্সিন্সীএকুংডলউজ্জোইআণণে মউডদিত্তসিরএ হারোখয়স্থকযরইঅবচ্ছে 

মুর্দিআপিংগলংগুলীএ পালংবপলংবমাণস্থ কযনপডউত্তরিজ্জে নাণামণিকণগরদ্নণবিমলমহ- 

প্িহণিউণোবচিঅমিসিমিসিংতবিরইঅস্থসিলিটুবিসিট্ুলটুআবিদ্ধবীরবলয়ে, কিংবনছুনা? 
ফগ্পরূক্থএ চেব অলংকিঅবিভূসিএ নরিংদে, সকোরিংটমল্লদামেণং ছত্তেণং ধরিজ্জ- 

মাণেণং লেজবরচামরাহিং উদ্ধব্বমানীহিং মংগলজয়সদাকরালীএ অগেগগণনাগগদং- 

ভনায়গরাঈসরতলবরমাডংবিঅকোডংবিঅমংতিমহামংতি গণগপোবারিয়আমচ্চচেড পীঢমদ্দ- 

নগরনিগমসিটিসেলাধইলখবাহদুঅনংধিবাল সদ্ধিং দংপরিবুডে ধধলমহামেহনিগগএ 

ইব গহগণদিগ্সংতরিকখতারাগপাণ মজ্মে সসিবব পিঅদংলধে মরবই নরিংদে নর 

বসছে নরসীহে অণ্তহিঅগপ্লায়তে অলচ্ছীএ দিপ্সমাণে মজ্জণধরাও পভিনণিকৃখমই | ৬২1 

হন্মার্থ,.'দিশাৰসানে অরুণোদয়ে গ্রন্মুট কমলদল বিকাশ পাইল। দিনদেব, অশোক-পুম্পের 

যা, প্রস্ফুট কিংশুকের ন্যাক, তোতাপক্ষীর 6ধুর স্টায়, অথবা গুঞ্ার্ধের স্যায়, রক্তমুষ্তি 

গরিগ্রহ করিলেন। ক্রমশঃ সে মূর্তি বন্ধুজীব পুপ্পের গার, পারাবতের চক্ষুর ও চরগের গ্ঠায, 

কোকিলের স্বক্তচক্ষুপ্রায়, গোলাপ-স্তবকের অথব! সিন্দুরের স্তাক়, প্রগাঢ় হরিদ্রাভ রক্তব্্ণ 

শ্রান্ত হইল। অতঃপর, লহ কিরণজাল বিস্তার করিয়া! উজ্জ্বলতায় দিক উত্তাসিভ করিয়! 

ক্ষমল-স্তবক-সসুহক্ষে জাগ্রৎ করিয়! কুর্যদেব উদ্দিত হইলেন। দিনদেব উদিত হইন 
আপদ কিরধজাল-বিস্তারে অন্ধকারকে বিদুরিত করিলেঃ জীবজগৎ জাগরৎ হছইল। 



বিবিধ্-বিদ্য! । ১৩১ 

রাঁজা! সিদ্ধার্থ শধা| ত্যাগ করিয়! নিয়ে অবতরণ করিলেন। প্রাসাদের একাংশে ব্যায়াম. 

গৃহ ছিল। তিনি সেখানে গমন করিলেন। তথায় নানাগ্রকার শ্থাস্থা প্রদ ব্যায়ামকীড়ার 

নিযুক্ত হইলেন। উল্লম্ষন, অঙ্গমোড়ন, মন্লযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ব্যায়াম-ক্রীড়! চলিতে লাগিল। 

ব্যায়াম-ক্রীড়ায় দেহে ক্লান্তি উপস্থিত হইলে, পরিচারকগণ গাত্র-মর্দনে প্রবৃত্ত হইল। 

শতপাঁক সহত্রপাক তৈল-_-শত ও সহম্র বনম্পতির ও ভেষজের সংযোগে প্রস্তত হইয়াছিল 

সে তৈল পুষ্টিকর, সৌনদধ্যবর্ধক, শক্তিগ্রদ, সাশন্যুক্ত এবং ইন্ত্রিয়ের ও অঙ-প্রত্যঙগের 

পরিপুষ্টিপাধক। তৈলসিক্ত চণ্মাসনে উপবেশনপূর্বক এই তৈল-মর্দিন-ক্রিয়া সম্পন্ন হুইল। 
দক্ষ ও চতুর তৈলমর্দকগণ পেই তৈলমর্দান-ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। যাহাতে শরীরের ব্লেশ 
অপগত হয়, অথচ অস্থি মাংস চর্ম কেশ প্রভৃতি দৃঢ় ও সৌনধ্যসম্পন্ন হয় তৈলমর্দকগণ 

তেমনই কৌশলক্রমে মর্দীন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিল। অতঃপর ব্যায়াম-গৃহ পরিত্যাগ 
করিয়! রাজ। সিদ্ধার্থ স্বালাগারে প্রবেশ করিলেন। সেই অতিমনোহর আনন্দপ্রদ 
স্নানাগার মুক্তীথচিত বন্ুবর্ণবিশিষ্ট কাচের বাতায়ন-সমূহে সুশোভিত ছিল। স্নানাগারের 
তলদেশ নানাবিধ মৃল্যবান প্রত্ধরে গ্রথিত হইয়াছিল। জহরতাদিখচিত বহুমূল্য প্রস্তরে 

নিশ্মিত এক আসনে উপবেশনপুর্ব্বক সিদ্ধার্থ ন্নীনক্রিয়! সম্পন্ন করিলেন । যে জলে তাঁহাকে 
মন করান হইল, সে জল নানাবিধ পুষ্পে ও গন্ধদ্রব্যে সুগন্ধীকৃত ছিল। বিশুদ্ধ পবিভ্র 

জল এবং উষ্ণ জল উভয়ই ন্ানাগারে রক্ষিত থাকিত। যে ভাবে স্নান করিলে স্বাস্থ বুদ্ধি 
পায়, ভূত্যগণ তেমনই ভাবে তাহাকে স্নান করাইল। আনন্দের সহিত ন্নানক্রিয়া সম্পন্ন 
হইলে, সদগন্ধযুক্ত উত্তম বস্ত্রের দ্বারা গাত্রমোক্ষণপুর্বক তিনি বন্তর-পরিবর্তন করিলেন। 
বহুমুগ্য নৃতন বস্ত্র পরিধানপুর্বক 'গোশীর্ষ' ও চন্দন প্রভৃতির স্গন্ধে এবং পুষ্পমাল্য 

ভুষত হুইলেন। অতঃপর মণিমুক্তা-জহরতাদিখচিত বহুমূল্য অলঙ্কারসমুহ তাহার 

অঙ্গশোভ। বদ্ধীন করিল। গলদেশে মুক্তার মাল! দোছুল্যমান হইল। করে কষ্কণ বলঙ 

শোভা পাইল। করাম্ুলি অঙ্গুরীয্নক-ছ্যতিতে ছ্যতিমান হইল। এইরূপে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে 

ভূষিত হ্ইয়া তিনি দরবার-গৃছে গমন করিয়া পিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তখন, 

জয়ধবনিতে দিক নিনাদদিত হইল। ছুই পার্থে ছুই জন রাজকন্মচারী শ্বেত চামর লইয়া 

ব্জন করিতে আরম্ভ করিল। রাজ! সিদ্ধার্থকে বেষ&টন করিয়া, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, স্নোপতি, 

সিপাহী, অমাত্য, দান, ব্যবসায়ী, সার্থবাহ, জ্যোতিষী, সন্ধিপাল (বৈদেশিক দূত ) এবং 

বিশ নাগরিকগণ পদমর্যাদা অনুসারে আপন আপন আসন গ্রহণ করিলেন। যেন 

নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রমার স্ায় সেই নরপিংহ নৃপতি সিংহাসনে শোভমান রহিলেন। রাজা 
সিদ্ধার্থ পুর্বমুখে উপবি্ই ছিলেন। দরবার-গৃহের উত্তর-পূর্ব অংশে আটখানি শ্বতন্ত 
আসন দ্থাপিত হয়। মৃলাবান বস্ত্রাদিতে সেই আসনগুলি সুসজ্জিত ছিল। সেই আসন- 
গুলির অনতিদুরে অন্দরের দিকে পর্দার অন্তরালে রাজ্জীর বসিবার আসন নির্দিষ্ট থাকে । 
সে আনন বহুমুল্য প্রস্তরে বিনির্মিত ও জহরতাদি-বিখচিত ছিল। যেখানে সে আঁসন 
গ্রতিষ্টিত হয়, সেই কক্ষট নান! বিচিত্র চিত্র-সমন্থিত কোমল মস্থণ বন্ত্রসমূহে সুসজ্জিত 
হয়। সেই দমকল চিত্রের মধ্যে দিংহ, ব্যাঘ্। হস্তী। আর্থ, সর্প, পঙ্গী, মনুত্য, মৃগ, বৃঙ্গ, ওল 



১৩২ ভারতব্ধ । 

প্রভৃতির প্রতিমূর্তি বিশেষ চিত্তাকর্ষক ।” ইত্যাদি । উপরি উদ্ত বর্ণনায় আমর! বায়ামগৃহ, 

স্বানাগার, স্গৃদ্দি (তল, অলঙ্কার, নিংহাসন, রাজসভ এ্রভৃতির যে বিবরণ প্রাপ্ত হই, তাহা যে 

সভ্য-সমুষ্নত সমাজের চিত্রপট, তদ্িষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না । সিদ্ধাত্তগ্রস্থ 

শ্হ্কলিতু হইয়াছিল--কতকাল পুর্বে, আর ত্ান্াতে বর্ণিত আছে--আরও কত্তকাঁল পূর্বের 

ঘটনা! এখন যে সকল আচার-পদ্ধতিকে আদর্শ স্থুসভ্য সমান্জের আচার বলিয়া মনে 

করি, তখনও সেই শ্রকণ আচার-পছ্ধতি প্রচলিত ছিল,_-পূর্বোক্ত বর্ণনায় তাহ! 

বোধগম্য হয় না কি? 

শারও তখন--সে দূর অতীতকালে--বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান যে শ্যুর্তি-লাভ করিয়াছিল, 
জৈনশান্ত্র-সমূহে তাহারই কি অল্প নিদর্শন পাই! উত্তিদের আবন ও সংজ্ঞ বিষয়ক 

পাত অভিজ্ঞতা বিজ্ঞান-জগতে এখন যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু এই 

ও অভিন্ঞতার প্রমাণ জৈনশাস্ত্রের পত্রে পত্রে দ্েদীপ্যমান। মান্থষের ন্যার 

উ্ভিদে। উদ্ভিদের সংস্ঞা আছে ; মানুষের স্তায় উদ্তিদগণ জন্ম জরা-যরণের অধীন ? 
মাচুষের ন্যায় উদ্ভিদের আহার্বযগ্রহণ ও শ্বাস-প্রশাস পরিত্যাগ প্রভৃতি জীবনী-শক্তির পরিচয় 

ভ্বাপক উজজি--্জনশান্ত্রের নানা স্থানে দেখিতে পাই। একটা দৃষ্টাস্ত উদ্ধত করিতেছি? যথা,-.. 
«সে বেমি,ইমংপি আইধন্মকং, এম়ংপি জাইধন্মর্ং ; ইমংপি বুভ্টিপম্ময়ং, এয়ংপি 

ঝুড্টিধন্ময়ং ; ইমংপি চিন্তমংতয়ং, এয়ংপি চিত্তমংতয়ং; ইমংপি ছিন্রং মিলাতি, 

এয্সংপি ছিন্নং মিলাতি ; ইমংপি আহা রগংঃ এয়ংপি আহারগং ; ইমংপি অগিচ্চয়ং, 

এয়ংপি অণিচ্ছক়ং;) ইমংপি অসাসয়ং, এম়ংপি আসাসয়ং ১) ইমংপি চওবচইয়ং 

এয়ংপি চওবচইয়ং;) ইমংপি বিপরিণামধন্ময়ং, এম্ংপি বিপরিণাম ধল্মুয়ং ৮ 

জর্থাৎ মনুষ্য যেমন জন্মধর্ম্নের অধীন, বুক্ষাদিও সেইরূপ জন্মধন্থের অধীন। মন্ুম্ের যেমন 

বুদ্দিধর্দ আছে, বৃক্ষাদিরগ মেইরূপ বুদ্ধিধন্থ আছে। মনুষ্য যেমন চিত্তমন্ত+ বুক্ষাদও সেইরূপ 

চিন্তমন্ত। মানুষের কোনও অঙ্গ ছিন্ন করিলে সে যেমন ব্যথিত ও ম্লান হয়, বুক্ষকে ছিন্ 

করিলে সেও তন্রপ শ্রান হইয়া পড়ে । মনুষ্ের যেমন থাস্তের আবশ্তক, বৃক্ষাদিরও 

সেইরূপ থাগ্তের আবশ্বাক। মনুষ্যের দেহ যেমন অনিশ্চিত, ক্ষয়ধশ্মশীল) বৃক্ষার্িরও দেহ 

সেইরূপ অনিত্য, ক্ষয়ধন্মণীল। মনুষ্য যেমন চিরস্থায়ী নয়, বৃক্ষও সেইরূপ চিরস্থায়ী নয় ॥ 

মনুষ্য যেমন পরিবদ্ধনশীল, বৃক্ষও যেইরুপ পগবন্ধনশীগ। মনুষ্য যেমন পগ্থাম-ধম্মশীল, 

বুক্ষও তদ্রুপ পরিণাম-ধন্মশীল | | 

জৈনধন্ম যখন, প্রতিষ্ঠান্িত হইয়াছিল, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ পরিপুষি” 

গাত্ব করিয়াছিল। জ্যোতিষ-বিজ্ঞান তখন প্রসিদ্ধিলাত করে; গণিত-শিজ্তানে তখন 
অনেকের পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হয়। শিক্পবিজ্ঞান তখন শত বিভাগে 

স্ুর্তিলাত করে। রমণুগণ পর্যন্ত তখন বিবিধ বিদ্যা যশছ্থিলী 
হন। রমণীগণের জ্ঞানোন্ুতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত গ্রতোক জিনের 

ত্ঘব্ভাব-কাঁলে প্রত্যক্ষীভূত হয়। আধ্বীগণ বহুসংখ্যক রমণীর অধিনেত্রী ছলেন। সে 

নেতৃত্ব তাহাদের জ্ঞানোঙ্গতির এবং কর্তৃত্ব-শক্কির প্রকৃ্ই পরিচাপ্নক। খবভদেবের তবীবনবৃত্ত 

জান-বিজ্ঞানের 

শ্ষুি | 



বিবিধ বিদ্যা । ১৩৩ 

আলোচনায় দেখিয়াছি, তখন দ্বিসগুতি বিজ্ঞান স্ফগ্িলাভ করিয়াছিল; আর তখন রমনীগণ 

চতুঃষষ্টি কলা-বিগ্রায় পারদর্শিনী ছিলেন। সেই ছ্িসগুতি বিজ্ঞানই বা কি, আর সেই 
চতুঃযষ্টি কলা-বিগ্ভাই বা কি? বদি অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে কি বুঝিতে 

গারি? জৈনশাস্ত্রের টাকাকারগণ ষেই দ্বিসগুতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে এবং রমনীগণের অধিগত 

সেই চতুঃযষ্টি কলাবিদ্ত! সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়! গিয়াছেন। সেই দ্বিসপ্ততি বিজ্ঞান) যথা,» 

“লেখন, গণিত, গীত, নৃত্য, বাগ্ত, পঠন, শিক্ষা, জ্যোতিষ, ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, 

নিরুক্তি, কাব্য, কাত্যায়ন, নিঘণ্ট, গজারোহণ) অশ্বারোহণ, শাস্ত্রাভ্যাস, রস, মন্ত্র যন 

বিষ, থনিকর্ম, গন্ধবাদ, প্রাকৃত, সংস্কৃত, পৈশাচিক, অপত্রংশ, স্থৃতিঃ পুরাণ, বিধি, 

সিদ্ধান্ত; তর্ক, বৈদ্তক, বেদ, আগম, সংহিতা, ইতিহাস, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, আচার্য্য- 

বিস্তা, রসায়নঃ কপট বিস্তান্ুবাদঃ দর্শন, সংস্কারঃ ধূর্ত, সঞ্চয়, মণিকর্শ, তরু- 

চিকিৎসা, থেচরী কলা, অমরী কলা, ইন্দ্রজাল, পিশাচসিদ্ধি, রসবত্তা, পঞ্চক, সর্ব- 

করণী, প্রাসাদ-লক্ষণ, পণ, চিআোঁপল, লেপ, চম্মম করস, পত্রচ্ছেদ, নথচ্ছেদ, পত্র-পরীক্ষা, 

বশীকরণ, কাষ্টঘটন, দেশভাষা, গারুড়, যোগান্গ, ধাতুকর্, কেবলবিধি, শকুন রূত।” 

যদিও টাকাকারের এ ব্যাখ্যায় সর্ববিধ বিজ্ঞানের স্বরূপ-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়] যায় না, তথাপি 

বিবিধ বিস্তায় দেশের উন্নতির বেশ একট আভায পাওয়! যায়। রমনীগণের অধিগ্ুত ষে 

চৌধট্টি কলাবিখ্র।, (টাঁকাকারগণের ব্যাথ্যাক্রমে ) তাহারও কিঞ্চিৎ আভাষ দিতেছি। 

তাহাতেও বুঝা! খাইবে, রমণীগণ তখন কত গুণে গুণান্বিত ছিলেন। রমণীগণেক্ষ 

আয়তাধীন সেই চতুঃষষ্টি কলাবিস্তার পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়; ষথ1,-_ 

“নৃতা, ওচিত্য, চিত্রবাদিঅ, মন্ত্র, তন্ত্র, ধনবৃষ্টি, কলাকৃষ্টি, সংস্কতবাণী, ক্রিয়াকল্ল, 
জ্ঞান, বিজ্ঞান, দম, জলম্তসতগীত, তাল, আক্ৃতি-গোপন, আরাম-রোপণ, 

কাব্যশক্তি, বক্রোক্তি, নরলক্ষণ, গজপরীক্ষা, অশ্বপরীক্ষা, বাস্তশুদ্ধি, লুবৃদ্ধি, 

শকুনবিচারঃ ধন্মাচার, অঞ্জনযোগ, চূর্ণযোগ, গৃহধর্্, সুপ্রনাদনকর্ম, সোণাসিদ্ধি, 
বর্ণিকা বৃদ্ধি, বাকৃপটুতা, করলাঘব, ললিতচরণঃ তৈলম্মরভিকরণ, ভূত্যোপচার, গৃহাচার, 

ব্যাকরণঃ পরনিগাকরণ, বীণাবাদ, বিতগ্ডাবাদ, অক্কশ্থিতি, জনাচার, কুস্তক্রম» 

সারিশরমঃ রত্বমণিভেদ, লিপিপরিচ্ছেদ, বৈদ্যক্রিয়া, কামাবিষ্ষরণ, রসসঞ্চরধ, শবংধ, 

শখলীথণগ্রম্, মুখমগ্ডন, কথা-কথন, কুম্তুম-গ্রন্থন, বরবেশ, সর্বভাষাবোধ, বাণিজ্য, 

ভোজ্য, অভিধান পারজ্ঞান, যথাস্থান ভূষণ-ধারণ, অন্ত্যাক্ষরিকা ও প্রহেলিক1।, 

বলা বাহুল্য, এই চতুঃষষ্টি কলাবি্যার অনেকগুলিই এখন প্রহেলিকাময়। এইরূপ? 
গ্রহেলিকাময়-_-তৎকাল-গ্রচলিত অস্তাদশ লিপির অন্তর্গত বনু লিপি। লিপি-সমূহের নাম, 

প্হংস, ভুত, যক্ষ, রাক্ষল, উ্ি, যাবনীঃ তুরকী, কীরী, জ্রাবিড়ী, 
সৈঙ্ধবী, মালবী, বড়ী, নাগরী, ভাটা, পাবসী, অনিমিত্তি, মূল দেবী ।” 

ইহার অনেক লিপির মন্দ এখন অনুধাবন করাই কঠিন। খধভদেব এক ব্রাঙ্গী কুমারীকে, 
অইাদশ লিপি এবং গণিত শিখাইয়াছিলেন। আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে তিনি কাণ্তকর্ছ 

শিক্ষা দেন এবং বলিপুরুষলক্ষণে লক্গণাক্রান্ত করিগ্নাছিলেন। বিস্মায় ও বিজ্ঞানে তখন 



১৩৪ ভারতবর্ষ । 

দেশ যেমন উন্নত ছিল, রাটজার্ধযও তেমনই সৌভাগ্যশ।লী হইয়াছিল। আপন শত পুত্রকে 
খবভন্নেব আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। তাহাতে কোন্ কোন্ দেশে তাহার আধিপত্য 
বিস্তৃত ছিল, বুঝিতে পারি। জৈনশাস্ত্রে খখভদেবের শতপুত্রের নাম এইরূপ দৃষ্ট হুয়)-_ 

“ভরত) বাহুবলী, শঙ্খ, বিশ্বকন্দা, বিমল) স্ুলক্ষণ) অমল, চিত্রা. খ্যাতকীন্ডি, 

বরদত, সাগর? যশোধরঃ অমর, রথবর, কামদেব, প্রুব, বংসনন্দ, সুর, সুবনা, কুরু, 

অঙ্গ, বঙ্গ, কৌশল, বীর, কলিঙ্গ, মাগধ, বিদেহ, সঙ্গম, দশার্ণ, গম্ভীর, বস্থবর্দ্দা, 

সবন্মা, রাষ্ট্র, সৌরাস্র সুযশা, যশঃকীত্তি, বুদ্ধিকর) বিবিধিকর, যশস্কর, কীর্তিকর, 

স্ুরণ, ব্রহ্মসেন, বিক্রান্ত, নরোত্তম, পুরুষোভ্ম, চন্দ্রসেন, মহাসেন, নতসেন, ভানু, 

নৃকান্ত, পুষ্পযুত, শ্রীধর, দশ, সুনুমার, ভু, অজয়মান, মুধশ্মী, ধর্ুসেন, 
আনন্দ, নন্দ, অপরাজিত, বিশ্বসেন, হরিষেণ, জয়ঃ বিজয়, বিজগস্ত গ্রভাকরঃ অরিদমন, 

মান, মহাবাহুঃ দীর্ঘবাহু, মেঘ, গ্ুঘোষ, বিশ্ব, বরাহ, সথুসেন, সেনাপতি, কুঞ্ঝরবল, 

জয়দেব, নাগদত, কাশ্ঠপ, বল, বীর, গুভমতি, স্থমতি, পল্মনাভ) সিংহ, সুজাতি, 

সঞ্জয়, ছুনাম, মরুদেব, চিতহর, সরবর, দ্রঢুরথ, প্রভঞ্জন।* 

বল! বাহুলা, গণনায় এক শত নাম মিলিল না। কতকগুলি নামকে বিশেষণ বলিয়াও 

মনে হইল । কয়েকটা নাম সন্ধথিস্থত্রে অন্তের সহিত মিশিয়া থাক অসম্ভব নহে ।* যাহ! 

হউক, এই সকল নাম হইতে এবং এততপ্রদঙ্গে যে যে দেশের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহা হইতে দৃর-দৃরাস্তরে রাজ্য-সীম বিস্তারের বিষ মনে আমিতে পারে। ভারতবর্ষের 

বিভিন্ন অংশের তে! কথাই নাই? চীন, মহাচীন এবং মধ্যএসিয়! পর্যন্ত যে তাহার 

অধিকারভুক্ত ছিল, সে বিভাগে তাহ! বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গদেশের এবং বাঙ্গালী-জাতির 
আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্ত এক শ্রেণীর পণ্ডিতের যে প্রয়াস দেখা যায়, খবভদেবের 

ইতিবৃত্ত অনুশীলন করিলে, তাহাদের সে প্রযত্র ব্যর্থ বলিয়! প্রতিপন্ন হইতে পারে । তাহার 

এক পুত্রের নাম-_বঙ্গঃ এবং তিনি বাঙ্গা্দী বলিয়া পরিচিত । সে প্রাচীনকালে বঙ্গ এবং 

বাঙ্গালী এইরূপ উল্লেখ দৃষ্টে বঙ্গদেশের আধুনিকত্ের যুক্তি-পরম্পর! অবস্থাই উড়াইয়! দেওয়া 

যায়। অপিচ, বঙগদেশের প্রাচীন গৌরব-বিভবের ম্থৃতি নয়নপথে প্রতিভাত হয়। যাহ। 

হউক, জৈনধর্দের প্রীহূর্ভাবের সময়, বছ দেশের বন জাতির সহিত সন্বন্ধ-সংআবের এবং 

বিবিধ বিস্তায় উতকর্ষের প্রমাণ জৈনশান্ত্রের নানা স্থানেই প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। তাই 

বলিয়াছি, জৈনধর্ঘা--ভারতের উন্নতির একটী প্রধান স্তর। 
শপ পপ সপ পা পাত শপ সর) শিপ 

* জোট্টপুত্র ভর'তর নাম এবং আর দুই একটা নাম ভিন্ন অন্তান্ত নামের সহিত প্মস্তাগবতে উল্লিখিজ, 

খবত-পুত্রগণের নামের মিল নাই। ্রীমন্তীগবতে খবভদেবের পুত্রদ্িগের নাম-সন্বন্ধে লিখিত আছে,-_'জোষ্ট- 

পুত ভরত। উহার নাম অন্ুলারে ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি। তাহার অন্তান্য পুত্রের মধ্যে, _কুলাবর্ত। 

ইলাবর্ত, ব্রন্ধাবর্ত। মলয়কেতু, ভদ্রসেন, ইন্তরম্পৃক, বিদর্ত, কীকট--এই লঞ্চটি প্রধান। ইহারা ভরতের অনুগত, 
ছিলেন। তৎপরবর্তী কবি, হরি, -অন্তরীক্ষ, প্রবৃদ্ধ, পিপ্পলায়ন. অবিহ্বোত্র, দ্রবিড়। চমদ, করভাজন-_ইহার। 
গরম ধার্পিক ছিতেন। এই সকলের কনিষ্ঠ একাশীতি পুত্রের পিত্রাজ্ঞ-পালক, বিনা স্বিত। ৩ 
বিশুদ্ধ-কর্মশীল (ছলেন, ,--ীমন্তাগবত। গঞ্চন বন্ধ) অষ্টম অধ: 



নবম পরিচ্ছেদ । 
চু ডট তেজ 

জৈন-ধন্মনীতি । 

| লৈমশাস্্র স্নীতির ভাগার,--প্রকৃত মুনি কাহীকে বলে, বন্গনই ব! কি--তাহার বিবরণ 7--প্রকৃত জ্ঞানী 

গু বীর)-'তাহাদের কর্দদলক্ষণ ;--রমণী-সংনর্গ পরিত্যাগ-বিষয়ে জৈনশান্ত্রের কঠোর আদেশ )--সম্যকত্ব-লাস্তের 

উপায়-পরস্পর। ;-মোক্ষলাভ-সম্বদ্ধে কঠোর বিধিবিধান /--বিমুক্ত কোন্ জন;-বিবিধ নীতিকথ।। ] 

সন্লীতি-সদাঁচার শিক্ষাদান-সঙ্থন্ধে জৈনশান্সে অমূল্য উপদেশ-পরম্পরা তৃষ্ট হয়। জৈন* 
ঘতিগণের প্রতিপাল্য বিধি-বিধান যেমন কঠোর কৃচ্ছ,-সাধ্য, জৈনশাস্ত্রের নীতি-সমৃহও 

সেইরূপ মন্দভেদী শিক্ষামূলক । জৈনশান্ত্র মানুষের প্রতি পদক্ষেপে 

না মানুষকে পাপের পথে অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে সাবধান করিয়া! দিতেছেন। 
কঠোর ত্যাগ-শিক্ষাই যেন জৈনধর্মের মেরুদগুস্থানীয়। জৈনশান্ত্রের 

ঘে অংশই অধ্যয়ন করি না কেন, সর্বত্রই বন্ধন-ছেদনের আন্ত্র প্রাপ্ত হই। কর্মাবন্ধলই 

জীবকে পুনঃপুনঃ জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন করিয়। রাখিয়াছে। সে অধীনতার কবল হুইতে 
কি প্রকারে মুক্তলাভ সম্ভবপর? সে বন্ধন ছিন্ন করার প্রধান অস্ত্রকি আছে? 

তদ্বিযয়ে জৈনশাক্ত্র বড় এক শ্ুন্দর উপদেশ দিয়াছেন; বলিয়াছেন,_-'প্রথমে আত্মপদ্দারথবিচার 

ও কর্ম্ববন্ধ-হেতু-বিচার কর? যদি আত্মপদার্ধ উপলব্ধি হয়, আর যদি কর্মা-বন্ধনের কারণ- 

পরম্পর! অধিগত হয়ঃ তাহা হইলে সে কারণ-মুল ছিন্ন করিবার চেষ্টা আসে। সেই চেষ্টাই 

অস্ত্রস্ব্ূপ | পত্যের ধারণা, আর অনত্যের পরিবর্জন,- ইহাই সেই অন্ত্র। ভগবান 
ভাই বপিয়াছেন,--“ইহজীবনে সক্গান-বৃদ্ধির জন্ত, গৌরব-বৃদ্ধির জন্ত অথবা আাকজমক 

দেখাইবার ভগ্ঠ, যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হর্গঃ জন্ম-হেতু, মৃত্যু-হেতু অথবা সুক্তি-ছেতু আমরা 

ঘাহা কিছু আকাজ্ষা করি; অপিচ, ইহুলৌকিক ও পারলৌক্ক ছুঃখ-দুরীকরণের জন্ত 
যে কোনও প্রীযত্র মানুষের দেখিতে পাই) তাহ! সকলই পাপের মূলীভূৃত। এই বিষয় 

ধিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া এই সকল কর্ম পরিত্যাগ করিবে। যিনি পাপের এবন্িধ 
ফারণ-পরস্পর! অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তৎসমুদ্বারকে দুরীভুত করিয়াছেন, 
অর্থাৎ অমতোর পরিছারে ধিনি সত্যের আশ্রয় লইতে পারিয়াছেন, তাহাকেই প্রকৃত "মুনি 
(জ্ঞানী) বণিয়! জানিবে। এ সম্বন্ধে মহাবীর স্বামীর উপদেশ এই,__ 

পইমস্সচেব জীবিয়স্স পরিবংদণমাণণপুয়ণা এ, 
জাইমরণমোর়ণ!এ, ছুকৃখ পড়িধায়হেউং। ৭। 

এয়াবংতি সব্বাবংতি লোগংসি কল্মমমারংভ1 পরিজাণিয়ববা ভবংতি | ৮। 
জস্সেতে লোগংসি কন্মসমারংভ পরিপ্ায়া তবংতি, 

সে হু মুণীত্তি বেমি।৯।* 



১৩৬ ভাঁরতবর্ধ। 

এই সত্যঙ্ঞান সন্জ্ঞান কিরূপে সঞ্জাত হয়, এক্ষণে তৎসন্বন্ধে কি উপদেশ প্রাপ্ত হই-_দেখা 

দেখ! যাউক। তৈনমতে,_-সাধারণভাবে লকল পদার্থেরই প্রাণ আছে; ম্ুতরাং কোনগু 

পদার্থেই অস্ত্রাথাত করা কর্তব্য মহে। অন্ধজনের হস্ত পদ বা! কোনও 

রা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন করিলে, সে তাহা দেখিতে পায় মা বটে; কিন্ত 
অঙ্গ-ছেদমের যন্ত্রণা তাহার সম্পূর্ণ অনুভূত হয়। সেইরূপ উত্ভতিদাদির 

প্রতি অস্ত্রাধাত-্জগিত যন্ত্রণ| মানুষের দৃষ্টিগোচর হইডে না পারে; কিন্তু যাহাদের 
প্রতি গস্ত্রাধাত করা হয়, তাহার! মন্ধে মর্শে সে যন্ত্রণা! অগ্ুভতব করে। যিনি জ্ঞানী 

ধ্যক্তি, তিনি সে যন্ত্রণার বিষয় নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন।* ধিনি গৈরিফ ঘসন পরিধান 

ফরিয়! গৃহত্যাগী হইয়াছেন, ত্াীহাকেই লোকে সাধারণতঃ সন্ন্যাসী বলিয়া সম্মান করেন) 

কিন্ত প্রকৃত সন্ন্যাসী কাহাকে কছে? প্ররুত সংসারনত্যাগীই বা কোন্ জন? জৈন- 
শাস্ত্র বলিতেছেন,--“সংদার-ত্যাগী সন্ধ্যাসী তীহাকেই বলি,_ধিমি সৎকর্ম মতিমান্ত যিনি 

পবিভ্র-5রিত্র, আর যিনি অকপট ও সরল 11 ফলতঃ, সংসার-ত্যাগ ত্যাগ নহে; ৩৭ 

ঘ। বিষয়ে আসক্তি ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ । বিষয়ই আবর্ত; দেই আবর্তে পড়িয়াই মানুষ 

ছাবুড়ুবু খাইতেছে। গুণ বা বিষয়_-বন্ধনের মৃলস্বরূপ। গুণ বা বিষয়ের দ্বার মানুষ 

আবদ্ধ হুইর! পড়িতেছে। যিনি গুণ বা বিষয়ের বাসনায় অভিভূত, তাহার কষ্টের 
কখনও শেষ নাই। তিনি মমে করেন,-তাহার পিতা আছে, মাতা আছে, ভাই আছে, 

₹তগ্নী আছে, স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, কন্যা আছে, পুত্রবধূ আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে, নিকট" 
আত্মীয় ও দুর-আত্মীর় আছে। এইরূপ, বিত্ব“সম্পত্তি-লাভের প্রতি, অপন-বসন প্রভৃতি 
ফত বিষয়ের গ্রতি-__মানুষের চিত্ত দিবারাত্রি আকৃষ্ট। ততৎসমুদায় রক্ষার জন্য মানুষ কত 

ন! পাঁপকর্শের অনুষ্ঠান করিতেছে! তাহারই ফলে, মানুষকে অশেষ যন্ত্র ভোগ করিতে 

হইতেছে। জৈনশান্ত্র তাই তারশ্বরে ঘোষণ| করিয়াছেন,-“গুণ জান, গুণ ত্যাগ কর।» 
 শজে গুণে, সেআবট্রে। জে আবট্রে, সে গুণে | £ 

"জে গুণে, সে মুল্রাণে । জে মুলট্রণে, সে গুণে ।” ৭ 
"ইতি সে গুণটি মহত! পরিয়্াবেণং বসে পমত্তে।” £ 

যেখানে বিষয় (গুণ), সেখানেই আসক্তি । বিহয়-ত্যাগ বলিতে, আসক্তি-ত্যাগই বুঝাইয়! 

থাকে । বাহ্ভাবে লৌকিক দৃষ্টিতে বিষয়-সঙ্গ ত্যাগ করিলে, বিষয় ত্যাগ করা হয় ন|। বিষয়ের 
গ্রতি আসক্তি-ত্যাগই প্রক্কৃত ত্যাগ। সেই আসক্কি'ত্যাগেরই অপর নাম--অরতি। জ্ঞানী 

ঘলি কাহাকে ?-্"ন!, বিষয়ে ধাহার অরতি জন্মিয়াছে । মুক্তি-লাভের অধিকারী হম--কোন 

* আচারাঙ্গ গৃত্র, প্রথম অধায়ন, দ্বিতীয় উদ্দেশ, পঞ্চদশ পুত্র।--“লে বেমি--অগ্পেগে অংধ মব্ভে, অগ্পেগে 
অধ মচ্ছে"ঃ ; ইত্যাদি। 2৭ 

1 জৈনশাক্ত্রের উক্তি; যথ।,--"লে বেমি) দে জহাবী অণগারে উজ্জ,কডে। ণিয়ায়পডিবন্ে, অমায়ংকুব্বমাণে। 
বিয্লাহিতে জাঞ সপ্ধাঞ ণিকৃখংতে তমেব মণ,পাঁলিজ্জ। বিজহিত্ব। বিলোতিয়ং 1" 
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জৈন-ধন্মনীতি ৷ ১৩৭ 

জম1-.না, বিষয়ে ধাহার অতি জন্িয়াছে, অর্থাৎ আসক্তি নাই। জৈনশান্ত্ের নির্দেশ তাই,” 

"অরইং আউট্টে সে মেহাবী; খংণসি মুক্কে।” 

অর্থাৎ,-'ধহার পংঘম-শিক্ষা হইয়াছে; বিষয়ের প্রতি যাহার অরতি জন্মিয়াছে; তিনিই 

মেধাবী বুদ্ধিমান্ পুরুষ) তিনিই অন্পকাল মধ্যে সুক্তিলাতের অধিকারী হুন।” অপিচ, “অলোভের 

দ্বারা যিনি লৌভকে পরাজয় করিয়াছেন, লন্বমান্ জুখ-ভোগেও ধাহার অরতি জন্মিয়াছে, 

লোভকে নির্দুল করিয়া খিনি কর্মরহিত হইতে পারিয়ছেন, সেই সর্বজ্ঞ সর্বদ শখ নিষ্ধাম 

জনই প্রককত সন্নযামী-পদবাচ্য । মুক্কি তাহারই অধিগত । জৈনশান্্ তারস্বরে কহিতেছেন )-- 

“বিমুত্ত। ভু তে জণা:, জে জণা পরিগামিণে! লোভং অলোভেণ ছগংছমাণে 

লদ্ধে কামে নাভিগাহই, বিণাবি লোভং নিক্থম্ম এস অকলম্মে জাণতি 

পাসতি। পডিলেছাত্রী ণাবকংখতি, এস অগগারেত্তি বুচ্চতি।” * 

সুত্যমই সর্বদুলাধার। যিনি সংযমী, মূলতন্ব তাহারই অধিগত | অপিচ, যিনি মুত উপলব্ধি 

করিয়াছেন, তাহার আত্মদর্শন লাভ হইয়াছে, তাহার আর কোনও নুতন শিক্ষার আবশ্বক 
হরে না ১--"উদ্দেসে। পাসগল্স মখি 1৮ একবার একস্থানে নহে, এ উক্তি পুঝঃপুনঃ 

বিঘোধিত হইয়াছে । পবমার্থদর্শী মুনি যিমি, তাহার আর কি শিক্ষা অবশিষ্ট আছে? 

ধিনি অমুনি _অজ্ঞানী, তিনি টির-নিদ্রিত রহিয়্াছেন। যিনি মুনি- জ্ঞানী, তিনি 
চির-জাগ্রৎ আছেন। ইহসংসারে অজ্ঞানতাই ছুঃখের মুলীভূত ) তন্বারাই সর্ববিধ অনিষ্ট 

প্রকৃত জানী  সংসাধিত হইতেছে। জ্ঞানিগণ ছুঃখের মুল কারণ অবগত আছেন বলিয়াই 
ও কখনও হুছল্মে রত নছেন। যাহার! ভ্রান্তঃ অসংযত, তাহার! দুঃখের 

বার।  মুলীভূত কর্টের বিষয় অবগত হইগ্াও, দে কর্দ্দে বিরত হইতে 
পারে না) স্থৃতরাং পুনঃপুনঃ জন্ম-জরা-মরণের ক্লেশভোগে প্রবৃন্ত হয । কিন্তু যিনি স্ুবুদ্ধি- 
সম্পন্ন, শব্দ বর্ণ প্রভৃতির পাশ ছিন্ন করিয়া, ফামক্ষে (মারকে ) অবহেল। করিয়া, 

তিনি মুক্তি-পথের পথিক হুল। এ বিষয়ে জৈনশাস্ত্রের এইজূপ উক্তি দৃষ্ট হল্প) ঘথা,_. 

গনুত্তা অসুণী সয়! । মুণিণো সন্ধা জাগরংতি। | 

লোয়ংসি জাণ অহিয়াঅ ছুকৃথং। 

সময়ং লোগস্দ জাণিত্তা এথ সথোবরএ |” 

যে পুরুষ প্র্কতরূপে বপ রস গন্ধ ম্পর্শ শব্দ প্রভৃতি খিষয়ে অভিজ্ঞতা লাত করিয়াছেন) 
ধিনি আত্মদশ্শী জ্ঞানী এবং সংসার-বিধয়ে সত্যজ্ঞান-সম্পন্ন, অর্থাৎ সংসারফে যথার্থক্ূপে 
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১৩৮ ভারতবর্ষ! 

স্পৃর্ণের স্বরূপ-তত্ব না বুঝিয়া যাহার! কর্ম করে, তাহাদের হুঃখের অবধি থাঁকে না । ধথা,-.. 

"আরংভজং দুকৃখ মিণংতি ণচ্চা, মায়ী পমাঈ পুনরেই গত্তং। 
উবেহমাণে সন্দরূবেন্থ অংজু, মারাভিসংকী মরণ! পুচ্চতি |, 

দুঃখ কি, জানিতে হইবে; হুঃখের কারণ কি, বুঝিতে হুইবে। তার পর, বীরের স্যার 

হুঃখকে জয় করিতে হইবে,_ছুঃখের কারণ পরিহার করিতে হইবে। বীর কাহাকে 

বলে? বীর তিনি-ঘিনি নিরানন্দ জয় করিয়া! চির-আনন্দময় আছেন! বীর তিনি-- 

যিনি কামনা! জয় করিয়! নিফাম হইয়াছেন! বীর তিনি--যিনি ম্ন্ুপ্তিকে জয় করিয়া 
চির-জাগ্রৎ রহিয়াছেন ! বীর তিনি--শব গন্ধ রূপ রস স্পর্শ প্রভৃতি ইন্্িক্লাকর্ষক কোনও 

পদার্থে যিনি আকৃষ্টচিত্ত নহেন। বীর তিনি--ধিনি ক্রোধ ও অহ্ঙ্কারকে জয় করিয়াছেন। 

ঘীর তিনি-িনি লোৌতকে কামনাকে নিরয়-কারণ বলিয়া! প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন! 

আর বীর তিনি--ধিনি প্রাণিহত্যা-কাধ্যে বিরত থাকিয়া হুঃখকে বিনাশপূর্ব্বক নির্ববণ-পথের 

শথিক হইয়াছেন; অর্থাৎ) প্রাণীকে বিন& না করিয়া হুঃখকে বিন করাই বীরের ক্ষণ 

“কোহাইমাণং হুণিয়ায় বীরে, লোভস্স পাসে নিরয়ং মহুংতং; 

তম্হায় বীরে বিরতে বহাও, ছিংদিজ্জ সোয়ং লহ্ছতৃয় গামী। 

গংথং পরিন্নায় ইহজ্জ বীরে, সোয়ং পরিস্নায়্ চরিজ্জ দংতে ; 

উন্মজ্জ লঘ্ঘুং ইহ মাণবেহিং, গো! পাণিণো পাণ সমারভেজ্জসি।” * 

বীর যিনি, তিনি বন্ধন কি, তাহা জানেন; ছুঃখ কিঃ তাহাও অবগত আছেন। দুঃখ 

ও ছুঃখের কারণ, বন্ধন ও বন্ধনের হেতু, অবগত থাকি, বীর যিনি, তিনি সংযম-সাধনার 

প্রভাবে উচ্চগতি প্রাপ্ত হন। যিনি মন্ুষ্য-জর়ী, তিনি বীর নহেন; যিনি রাখ্-বিজয়ী, 
তিনিও বীর নহেন); যিনি ক্রোধজয়ী, যিনি মান-জয়ী, যিনি লোত-জরী, যিনি মোহ-জদ্দী-- 
তিনিই প্রকৃত বীর। ক্রোধ হইতে মান, মান হইতে মায়া) মায়া হইতে লোভ, 'লোত 

হইতে অনুরাগ) অঙ্থরাগ হইতে দ্বেষ, দ্বেষ হইতেই মোহ অন্মে। মোহ হইতেই অনুভূতি 

( গর্ভ-সঞ্চার ); তাহা হইতেই জন্স, জন্ম হইতেই মৃত্যু; মৃত্যু হইতেই নরক। নরকের 

ফল জীবদেহ ; জীবদেহই দুঃখের নিলয় । যিনি একের অস্থবর্তন করেন, তাঁহাকে ক্র 

ক্রমে মকলগুলিরই অন্ুবন্তী হইতে হয়। জ্ঞানিজন এইজন্য ক্রোধ মান মায়া লোভ 
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জৈন ধন্মনীতি ) ১৬৯ 

হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন। এ বিষয়ে ছৈন-শান্ত্রে এইরূপ উক্তি দুষ্ট হয়) যথা, 

"জে এগং ামে সে বহু ণামে, জে বহু ণামে সে এগং নামে 1**'সে মেহাবী অভিণি- 

বট্টেজ্জ। কোহংচ মাণংচ মান়ংচ লোহংচ পেজ্জংচ দোসং চ মোহং চ গত্তং চ মরণং 

চ পরগং চ ভিরিয়ং চ ছুক্খং চ এয়ং পাঁসগস্স দংসণং উবরয়সখস্ক পলিয়ংতকরস্ন |” 

ধাহারা সংসারের মোহে আকৃষ্ট) তাহারা পুনঃপুনঃ সংসারেই প্রবিষ্ট হন; জন্স-জরা- 
মৃডুর ক্লেশভোগ করেন ;--"সমেমাণা পলেগাণা গুণে পুপো জাতিং পকগ্পংতি।”* ষীহারা 

সংসারকে চিনিতে পারিয়্াছেন, কর্মবন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাহারাই-- 

পকুষ্ুণে! সফলত দ্ুং তও িজ্জতি বেয়ংবি”-_কর্দমাত্রকে ফলগ্রন্থ বুঝিয়1 শাস্জঞান 

আচুসারে কম্মত্যাগ করিয়াছেন। 

সংসারে সর্বাপেক্ষা মোহনীয় সামগ্রী--রমলী। রমণীই সংসার-বন্ধনের প্রধান কারণ। 

জৈনশাস্ত্র তাই পুনঃপুনঃ রমনী সংসর্গ-ূপ প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া 

গিয়াছেন। জৈনধর্ঘশাস্ত্রের ষে অংশই অনুশীলন করি না কেন, 

সেখানেই রমণী-সংসর্গ সম্বন্ধে কঠোর বিধি-বিধান দেখিতে পাই। এ 

বিষয় পূর্বেও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে নীতিগ্রসঙ্গে ও 
অন্প-বিস্তর আলোচন! করিতেছি। আচারাঙ্গহুত্রে স্প্টতঃ উপদেশ আছে:__মুক্তি-অভিলাধী 

পুরুষ কখনও ৪মণার সহিত বাঁক্যালাপ করিবেন না, কখনও রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাভ 

করিবেন না, কখনও কোনও রমণীকে আপনার আত্মীয় জ্ঞান করিবেন না, কখনও তাহাদের, 

কোনও কার্ধ্য মাত্র সম্পন্ন করিবেন না। এইরূপে বাক্যে ও মনে সংষত হইতে পারিলে, 

পাপ পরিত্যক্ত হইন্ে;) আর তন্বার! জ্ঞানি-পর্য্যায়তৃত্ত হওয়। যাইবে। রমনী হইতে চিত্ত 
সর্বতোভাবে অপস্থত করা প্রয়োজন। রমণী-সংসর্গে যে সখ, মে সুখ প্রাপ্তির পক্ষে 

ছুঃখ আছে; আবার সে সুখ প্রাপ্ত হওয়ার পরও বিপত্তি আছে। নরকাদি যন্ত্রণাভোগ-_- 

সে স্ুখেরই পরিপতি। সাধুগণ তাই বলিয়াছেন,_"এস সে পরমারামে জাও লোগং- 
সিইখিও।* রমশী-সংসর্গ-মুখের অগ্র-পশ্চাৎৎ যে ছঃখময়, জৈনশান্ত্র একটী উপসার এইরূপে, 

তাহ! গ্রাকাশ করিয়৷ গিয়াছেন )--৭পুব্বং দংডা পচ্ছ! ফাস, পুব্বং ফাস পচ্ছ! দংডা 1” 

রমণী প্রতি চিত্ত যেন কাচ আসক্ত না হয়। রমণী-সংসর্ণে স্থথ-ছুঃখ অগ্রপশ্চাৎ ওতঃপ্রোত- 
ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। : অগ্রে হুঃখ পরে সুখ, অগ্রে সুখ পরে দুংখ১-- এইরূপ গ্রতিদ্বন্দিত 

চলিয়াছে। নির্ল সুখ সে সংসর্গে কদাচ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সে সংসর্গে হঃখ থাকিবেই 
থাকিবে )--সে দুঃখ কখনও পরিহার করিতে পারিবে না। এ বিষয়ে আরও বল! হইয়াছে ;-- 

“আসং চ ছংদং চ 'বিগিং চ ধীরে। ১। 

তুমং চেব তং শল্লমাইউ্,। ২। 

জে সিয়া, তেণ ণে। দিয়া । ৩। 

ইণমেব গাববুক্াংতিঃ জে জণা মোহপাউডা । ৪। 
 খীলোতপব্ষহিএ তে ভো। বয্ংতি--এয়াইং আফ়তণাইং । ৫। 

সে দুক্খাঞ, মেহাএ, মারা এ, এরগাঞ ণরগতিরিকৃখাএ। &। 

রমণী-সংসর্গ 
পরত্যাজা। 



১৪০ ভারতবর্ষ । 

সভভং মৃে পন্মং গাছিজণভি। 

উদানু বীরে,_'অগ্লমাদো মহমোছে | ৮। 

অর্থাং_-£হে ধীর পুরুষ! বিষয়ের প্রতি আশা ও লালস! পরিহার কর। ১। যে আশা- 

রূপ শল্য হৃদয়ে বিদ্ধ হুইয়া আছে; তাহাকে উৎখাত কর়। ২। ভোগাভোগের মোহে 

যে আবদ্ধ, সে কখনও গ্ররৃত সুখের আধকারী হক্ঈ না। ৩। ফে প্রাণী মোহঘোরে অন্ধ, সে 

কদ্দাচ এ তত্ব উপলক্ি করিতে সমর্থ নহে 1৪1 যাহারা রমণীর" মোছে আসক্ত, তাহারাই 

বলিয়া থাকে,'স্ত্রীগণ সুখের তরণীম্বরূপ।+ ৫। কিন্তু রমণীই ছুঃখের মোহের মরণের 

নরকের :এবং তির্য্যগাদি গভির হেতুভৃত। ৬। মুঢ়জন এ ধর্মতত্ব অবগত নছে। ৭। 

মহাবীর প্রতু তাই বলিয়াছেন_-'সে মহামোহে কদাচ মম হইও না। ৮।, শুত্রকূতাঙের 

চতুর অধ্যয়নে রমণী-সংসর্ণ-বিষয়ে আরও কঠোর উপদেশ আছে। বাহার! ধর্থব্রত গ্রহণ 
করিবেন; তাহারা পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিবেন; স্ত্রীর সহিত নঙ্বন্ধ-রক্ষ/ তো 

দুরের কথা, কন্তার ব! পুত্রবধূর পথ্যস্তের সহিত সাক্ষাৎ আলাগ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ 

সাহারা শ্রমণ-্ধর্থ গ্রহণ করিয়াও সত্রীসংসর্গ করেন, তীঁছার। বলাকারের অপরাধী বলিয়। 

গণ্য হন। তাহাদের হস্ত-পদ কাটিয়! ফেলিবার এবং গাত্রের মাংসশ্চর্ম ছিন্ন করিয়া 

অমিতে নিক্ষেপ করিবার বিধি পর্যন্ত বিহিত আঁছে। নাসিক, কর্ণ ও জিহ্বা ছেদন করিয়া 

€সই সকল নরপিশাচগণের ক্ষতস্থানে জলস্ত দ্রাবক প্রদান করার বিধি পর্যন্ত সুত্রকতাঙ্গ 

দুই হয়। মম্থাদি সংহিত|-শান্্রেও পরদার-গ্রহণ প্রভৃতি পাঁপ সম্বন্ধে এবন্িধ কঠোর অনুশাসন 

বিহিত আছে। ভর্তৃছরির 'বৈরাগাশতক* প্রভৃতিতে রমণী-জাতির প্রতি যে বিদ্বেষভাব পরিদৃ্ 

হয়, জৈনশান্ত্রের অনেক স্থানেই সেই ভাব প্রকট দেখি। নীতি-শিক্ষার পঙ্গেঃ নৈতিক 

চরিপোক্নতি-সাধন বিষয়ে, এবন্িধ শিক্ষার যে মূল্য আছে, তাহা! বলাই বাছল্য। 
তবে, পুরুষ যে সমাজ-শরীরের অনন্বরূপ, রমনীও যে সেই সমাজ-শরীরের অঙগস্বরূপিণী, 

কোনও শান্তই তাহা! অস্বীকার করেন নাই। যত কিছু কঠিন-কঠোর বিধি-বিধান, সে 
কেবল ব্যভিচার-দমনের উদ্দেশ্ে_ নৈতিক চরিজ সংরক্ষণের গুভসম্কল্ল মাত্র। সদাচার, 

সচ্চারিত্র্য গাভৃতি সৎগুণাবলিসম্পন্ন না হইলে, সৎপদ লাভ হইবে কি প্রকারে? সত্বগুণের 

অধিকারী না হইলে» নং-মবস্থা প্রা হওয়া যায় না। পঞ্চভূতাত্মক দেহ, জল বাধু মৃত্তিক! 

গ্রভতিতে পরিণত হুইতে না পারিলেঃ ভূতসমূহের সহিত মিশিয়া অভিন্নত্ব লাভ করিভে 

গারে না। এক্ষেত্রেও তাহাই বুঝিতে হইবে। সন্বভাবময় ন। হইলে, মান্য সংস্বরূপে. 

বিলীন হইবে কি প্রকারে? 

সকল শান্ত্রই তারশ্বরে বলিতেছেন, --চিত্ব-স্থ্রযোয তিন গত্ানস্তর লাই। যাহার চিত্ত 

স্থির নহে, মে কখনও সমাধির অধিকারী হয় না। আমাদের শাস্-গ্রন্থ কিভাবে কভ 
প্রকারে এ কথা ব্যক্ত করিয়। গিগাছেন, চিত্তস্তৈধ্য বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, 

চি্্র্যে। প্রসঙ্গতঃ নানু! স্থলেই তাহার উদ্লেখ করিয়াছি। যোগ আর কি1- 

'যৌগশ্চিববৃভিনিরোধঃ) চিতবুজিনিরোধ--চিত্তন্থর্যা, সুক্ষি-লাভ-পক্ষে 

প্রথম ও প্রধান আবগক। যাঁহ হুউক, জৈনশাজজেই ঝা এসম্বন্কধে কি উক্তি দেখিতে 



জৈন-ধন্মনীতি। ১৪১ 

প1ই, নুপন্ধান করিয়া দেখ! যাউক। আচারাঙ্গহ্ত্র তারশ্বরে ঘোষণা করিতেছেন, 

“কিতিগিংচ্ছ সমাবন্লেণং অগ্গাণেখং ণো লভতি সমাধিং | ' 

অর্থাৎ--'যাহার *চিত্ত চঞ্চল হইয়া! ফিরিতেছে, সে কখনও সমাধিলাভে সমর্থ হয় না।' 

আবার, সমাধি লাভ ভিন্ন আত্মদর্শন সম্ভবপর লছে। সুতরাং, মোহের বস্ত রমণী-সঙ্গ 

গ্রভৃতি হইতে চিত্তকে অন্তরিত করিয়া, আত্মবস্ততে মন লীন করিতে হইবে। আত্ম- 

পদার্থে চিত্ত লীন করারই নামান্তর--“সমাধি।” সমাধিই লমদর্শন। সমদর্শনই সমাধির মূল? 

তাই শাস্ত্রের উপদেশ,__সর্বজীবে সমদর্শী হও। সকলকে আপনার বলিয়া জান কর। 
কায়ে মনে বা বাক্যে কোনও জীবকে কখনও কষ্ট দিবেনা, বা কষ্ট দিবার কর্ন! মাত্রও 

করিবে না। তাহাতে পরিশেষে আপনাকেই কষ্ট পাইতে হইবে। অপরকে যন্তরণ! দিয়া 

যাঙ্ার আনন্দ হয়, তাহার জন্ত ততোধিক যঞ্জরণাভোগ গুরোভাগে 

১ অবস্থিতি করে। এ বিষয়ে তৈনশান্্র অশেষ উপদেশ প্রদান করিয়া 

গিয়াছেন। সুঙ্ষ্সভাবে বিচার করিয়া! দেখিলে বুঝা যাঁয় যে, জৈনধর্দের 
মেকদণ্ডই সর্বজীবে সমদর্শন। এ সম্বন্ধে জৈনশান্ত্রের একটা প্রধান ও পরম উপদেশ,-- 

পতভুমংসি থাম তং চেব, জং হংতব্বং তি মন্রসি। তুমংসি পাম তং চেব, 

জং অজ্জবেয়ববতি মন্নসি। তুমংসি পাম তং চেব, জং পরিতাবেয়ব্বধতি 
মন্গসি। কুদংসি ণাম তং চেব, জং পরিঘেতব্বংতি মন্পসি। এবং তুমংসি 
ণম তংচেব, গং উদ্দবেয়ব্বংতি মন্সি। অংজু চেয়পডিবুদ্ধজ্জীবী তম্হ|। 
ণ হংতা, ণ বিঘায়এ) অণুলংবেযণ-_মগ্লাণেণং। জং হংতব্বং পাঁভিপখএ।৮ 41 

কাহাকেও হত্যা করিতে ইচ্ছা করিলে, অথবা! কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত 

হইলে, অথবা কাহাকেও যন্ত্রণ। দিতে চেষ্টা পাইলে, অথবা কাহাকেও শাস্তি দিতে বন্ধপরিকর 

হইলে, অর্থাৎ মননে ব কর্মে যাহা কিছু পাপ করিবে, সে সকলই নিজের জন্য সঞ্চিত থাকিবে। 

জ্ঞানী ব্যক্তি এই সকল বিষয় অবগত আছেন বলিয়া, কদাচ কোনও প্রাণীর অনিষ্ট-সাধনে 

গ্রবুত্ত বা কোনও প্রাণীর বিনাশের কারণ হন না। জানিয়! শুনিয়া কোনও মানুষই আপনার 

শান্তি আপনি আহ্বান করিয়া আনেন না। যাহার বাকা মন বা কর্শের দ্বারা কাহারও 

কোনরূপ অনিষ্ট না করেন, স্তাহারা পাপের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন। 
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১৪২ ভারতবর্ষ । 

জ্ঞানী যিনি, বিমুক্ত ধিনি তিনি সংসারের সকল সম্বন্ধ-সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন। জানী 

জানেন, বিমুক্ত বিনি তিনি জানেন,--নমকলই অনিত্য, সংসারে আগমন মান্র কয়েক দিনের জন্য ।” 

স্থতরাং জ্ঞানী যিনি, বিমুক্ত ধিনি, প্রথমেই তিনি পরিজনবর্গের সম্বন্ধ-বন্ধন 

বিশুক্ত_জ্ঞানী। ম্বতঃপরতঃ ছিন্ন করিবেন,-_-কর্্দ পরিতাগ পুর্বক, আঁনক্কি পরিত্যাগ পূর্বক, 
নিলিপগুভাবে বিচরণ করিবেন। বিমুক্ত তিনিই--ধিনি অনিত্যত্ব উপলব্ধি 

করিয়াছেন! বিষুক্ত তিনি- বাহার চিত্ত পর্বতের হ্যায় দৃঢ় আছে ;--ধিনি রণগ্জয়ী মত্ত- 

হত্তীর হ্যায় রিপুজয়ী ! বিমুক্ত তিনি--ধিনি বিষয়-হেতুভৃত সফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া- 
ছেন,--যিনি স্থান কাঁল প্রভৃতির সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া! উজ্জ্বল ভ্ঞানালোকের অনুবস্তী 

হইতে পারিয়াছেন। বিমুক্ত তিনিই--যিনি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্ধ প্রভৃতি কোন পদার্থে 

আকৃষ্ট নহেন। আচারাঙ্গ-নুত্রের উপসংহারে বিমুক্তজনের ম্বরূপ-ভব এইরূপ বিবৃত আছে ৮ 
“অণিচ্চ মাবাঁস মুবেংতি জংতুণো, পলোয়এ ুচ্চ মিদং অণুস্তরং ) 

বিউসিরে বিশ্ল্ অগার বংধণং, অভীর আরংভপরিগৃগহং চএ। ১। 
তহাগহং ভিকৃখু মণংত সংজয়ং, অণেলিসং বিশ্ চরংত ভেসণং; 

তুদংতি বাযাহিং খভিদ্দবং ধর, সরেছি সংগামগয়ং ব কুংজরং | ২। 

তহগ্নগারেছিং জণেছিং হীলিএ) মসদফস। ফরসা উদীরিয়া 
তিতিক্থএ পাঁণি অদ্টূচেতস, গিরিবব বাঁতেণ ৭ সংপবেবএ। ৩। 
উবেহুমাণে কুশলেছি সংবসে। অকংত দুকৃখা তস থাবরা দুহী; 

আলুসএ সব্বসহে মহামুণী, তথাছি সে নুস্সমণে সমাহিএ। ৪। 

বিছু ণতে ধন্মপয়ং অণুত্তরং। বিণীয়তহণ হস্দ মুণিস্স আ্থায়ও ; 
সমাহিয়ন্দগৃগিসিহ! ব তেয়সা, তবে। ষ পঞ্রা য জসো ষ বডডতি। ৫ 

দিসোদিনি ণংতজিণে ণ তাইপা, মহব্বয়। থেমপদ| পবেদিত|) 
সহাগুরু ণিস্সয়রা উদীরিতা, তমং ব ভেউ তিদিসং পগাসয়া। ৬। 

সিতেহিং ভিক্থু অসিতে। পরিব্বএ, অসঙ্জ মিখীস্থ চএজ্জ পুঅণং 

অণিলস্সিও লোগং মিণং তহ! পরং, ণ মজ্জতী কামগুণেছিং পংডিএ। ৭। 

তিহ। বিমুক্স্স পরিপ্রচারিপো, ধিতীমতে। ছুকখখমস্স ভিকৃখুণো 

বিশ্জ্মবাএ জং সি মলং পুরেকডং, সমীরিয়ং রূপ্পমলং ব জোইণ। | ৮, 

সে হু প্নরিপ্লানময়ংসি বই, পিরাসসে উবরয়মেন্থণে চরে ; 

ভূজংগমে জু্লতয়ং জহা! জহে, বিমুচ্চতী সে ছহুমেজ্জ মাহণে। ৯। 

জ মানু ওহং সলিলং অপারগং, মহসমুদ্দং রং ভুগাহিং ছুত্বরং ; 

অছেবণং পরিলানাঁহি পংডিএ, সেণহু মুণী অংতকডে তিবুচ্চই। ১০। 
জঙ্ভাহি বন্ধং ইহ মাণবেছিং, জহায় তেপিং তু বিমোকৃখ আহিও ) 
অহাতছাবংধবিমোকৃথ জে বিউ, সে হু মুণী অংতকডে ভ্তি বুচ্চই। ১১ 
ইমংমি লোএ পরতে জ দোল্ুবি, ণ বিজ্জই বংধণং জস্স কিংচিবি, 
সে হু িরালংবণে অগ্পতিটে, কলংকলী ভাবমহং বিমুচ্চই। ১২।+ 



জৈন-ধর্মনীতি । ১৪৩ 

ঘর্ার্থ_-জীষের এই আঁবাঁম অনিত্য। এই সত্য অবগত হৃইরা, অন্তরে অন্তরে 
বিচার করিগ়া দেখা আবশ্তক। সেই বিচারের ফলেই, জ্ঞানিগণ ইহসংসারের পারি- 

বারিক সকল প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হুইবেন,_নির্ভয়ে কর্ম এবং আসক্তি 
পরিত্যাগ করিবেন। ৯। পার্ধিব পদার্থের সহিত সন্বস্কবিহীন হইয়া বিজ্ঞ ভিক্ষু যখন ভিক্ষা 

ধাচ্ঞ। করেন, বাকো ও কাধ্যে জনসাধারণ তাহার প্রতি কতই দুর্ব্যবহার করিয়া থাকে। 

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মত্তছত্তী যেমন তীরবৃষ্টিকে অবহেলায় উপেক্ষা করে, নিম্পৃহ সন্যাসী 

লোকের অত্যাচারও সেইরূপ অবাধে সহ্থা করেন। ২। ঝঞ্চাবাতে যেমন পর্বত বিচঞ্ল 

হয় না, মানুষের বাক্যে ব1 উপদ্রবে বিজ্ঞ ভিক্ষুগণও সেইরূপ অবিচলিত-চিত্ত থাকেন। ৩। 

সর্বপ্রকার ছুঃখ-ছুর্ব্বিপদে উপেক্ষ! করিয়া স্খ-ছুঃঘে সমজ্ঞানী হইয়া, সাধুসঙ্গে ধিনি 
বাদ করেন; গতিশীল ব! গতিহীন কোনও জীবের কোনরূপ অনিষ্ট-সাধনে ধিনি পরাতুখ ; 

তিনিই প্রকৃত শ্রম্ণ-পদবাচ্য। ৪1 প্রজলিত অগ্নির শিখ! যেমন প্রভা বিস্তার করে; যে 

মুনি সাংসারিক অশেষ হন্ত্রণ৷ সহ করিয়া! তৃষ্ণাত্যাগী ধ্যানপরার়ণ ও ধর্দপদানুচারী হইয়াছেন, 

তাহার জ্ঞান ও গৌরব সেইরূপ শ্বতঃবিকাশপ্রাপ্ত হয়। ৫। আলোক যেমন তভ্রিলোকের 

অন্ধকার নাশ করে, জিনদেবের আদেশান্গবর্তী মহাত্রত নিষ্ষ'ম সাধুগণ সেইরূপ সংসারকে 

স্ঞানালোকে আলোকিত করেন। ৬। তিনিই বিমুক্ত,-যনি এই বন্ধনমূল সংসারের মধ্যে 

নিষ্পৃহ ভিক্ষুর জীবন যাপন করেন) ইহলোকে বা পরলোকে বাহার কোনও আকাজ্কা 

নাই, এবং কামগুণের দ্বার কদাচ বাহার জ্ঞানের পরিমাপ হয় না। ৭। অশেষ কষ্ট 

সহা করিয়াও যিনি জ্ঞানমার্গে বিচরণ করেন, আম দ্বারা সংস্কত রৌপ্যের স্তায় তাহার 

পূর্বকৃত পাপ- কলুষ, দুরীভূত হয়। ৮। কামনার কবল হুইতে মুক্তি লাভ করিয়া, 

কামকে জয় করিয়!, সংযম-সাধনার ফলে যিনি জানমার্গে প্রবেশ করিয়াছেন; তিনিই 

পরম সুখী । সর্প যেমন জীর্ণ-চর্দ পরিত্যাগ করে, ব্রাঙ্গণ সেইরূপ দুঃখ-শয্যা পরিত্যাগ 

করেন। ৯1 মানুষ মহাসমুদ্রকে যেমন অনস্ত-অসীম জলরাশি বলিয়। জানে, সম্তরণে যেমন 
মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া! অসম্ভব ; বিজ্ঞজন সংসারকেও সেইরূপ ছম্পার অনন্ত পাপের নিলয় 

ঘলি্। অবগত আছেন। সেই কারণেই, যান জানী--মুনি, ইহদংসারে তিনি হুঃখের অস্তকারী 

বলিয়া অভিহিত হন। ১০। বন্ধনই বা কি, আর মুক্তিই বাকি, তাহা! (জৈনধর্মে) 

বিঘোধিত হইয়াছে। ধর্মের শিক্ষা অনুসারে ধিনি বন্ধন ও মুক্তির বিষন্ন সর্বতোভাবে 

পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, সেই জ্ঞানী জনই ইহ্সংসারের সকল ছুঃখের অস্তকারী বলিয়া অভিহিত 

হুন। ১১। ইহ্সংসারে বাহার কোনও বন্ধন নাই) শ্বর্ণে ও নরকে অথব1 অন্ত কোনও 

মহাদেশে যিনি কোনও সন্ধই রাখেন লাই; ্রন্কতপক্ষে তাহার কোনও আঁধারের ব! 

আশ্রয়ের আবশ্বক করে না। তিনিই সর্বতোতাবে জন্মের পথ রোধ করিয়াছেন। বিষমুক্ত 
তাহাকেই বলে। ১২ ফলতঃ, মান, মানা, ক্রোধ, লোভ, ভঙ্ন-বিভীবিক প্রভৃতির 
কোনও আকর্ষণে যিনি আকৃষ্ট নছেন) পরস্ত, সকল বিভীবিকার অতীত, ধিনি সকল গ্রকার 
সাংসারিক সম্বন্ধ-বন্ধন ছেদন করিতে গিরি একমাত্র তিনিই বিমুক্ত নামে অভিহিত 
জা থাকেন। 



১৪৪ ভারতব্্ধ। 

ফি কঠোর সংঘম-সাঁধনার ফলে, সেই বিমুক্ত অবস্থায় উপনীত হওয়া ঘাঁয়, জৈনশা্ত 

্গি প্রতিপাঁল্য বিধিবিধানে তাহ! পুলংপুনঃ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ভিক্ষৃধর্শ 
পরিগ্রহণ-কালে যে প্রতিজ্ঞা-গঞ্চকে আবদ্ধ হইতে হয়, তদ্বিষয় অনুধাবন 

পঞ্মহাব্রত। করিলে, বিষয়টী বুঝিতে পার! যায়; আর তন্থারাই মুক্তির পথ পুরোভাগে 

পরিদৃশ্রমান্ হয়। সেই পঞ্চপ্রতিজ্ঞ জৈনশাস্ত্রে 'পঞ্চ-মহাত্রত' নামে 

অভিছিত।. মহাবীর প্রভু, মহানির্বাণ-লাভের লময়) পূর্ণ-জ্ঞান-সম্পন্ন অবস্থায়, সেই “পঞ্চ- 

মহাত্রত, গ্রহণেক্র বিঘয় উপদেশ দিয় গিক়াছেন। নিগ্রস্থগণ এবং শ্রমণগণ সেই পঞ্চ-মহা ব্রত 

পালন করিবেন। ভিক্ষু-ধর্দম গ্রহণকালে প্রত্যেককে সেই মহাত্্রত পালন জন্ত প্রতিজ্ঞ করিতে 

হয়। পঞ্চ-মহাব্রতের গ্রত্যেক মহা ব্রতের মধো পীচটী করিয়া! ভাবনা বা বিভাগ আছে। সেই 

মহীত্রত-পঞ্চক ও তন্তর্গত ভাবনা-সমূহ বোধগম্য হইলে, জৈন-ধর্মানীতির মূল তথা উপলব্ধি 
হইবে। মহাবীর প্রভুর উপদিষ্ট সেই পঞ্চ-মহাব্রত্তের অন্তর্গত প্রথম মহাত্রত; যথা, 

প্গঢমং ভংতে মহব্বয়ং,_“পচ্চক্খামি সব্বং পানাইবায়ং; | 

সে স্ুহ্ুমং বা, বায়রং বা, তসং বা, থাবরং ব1, ণেব সম্ঃং পাণাইবায়ং করেজ্জ।; 

জাবজ্জীবাঁএ তিবিহংতিবিহেণং মণস! বয়সা কায়স!। 

তস্ন ভংতে পড়িক্কমামি, নিংদামি, গরিহামিঃ অগ্পাণং বোসিরামি” |” 

অর্থাৎ,-আমি এই প্রথম মহাব্রত গ্রহণ করিতেছি ;--'আমি সর্ব প্রাণাতিপাত ত্যাগ 

করিলাম; সুক্ষ কিংবা স্ুলঃ গতিশ্মীল কিংবা গতিহীন (স্থাবর ও অস্থাবর ), কোনও প্রাণীকেই 

আমি নিহত করিব ন1। স্বপ্পং প্রাণীহত্যায় বিরত থাকিব। অপরের কৃত হত্যাকার্যের 

সহায় হইব না, এবং কোনরূপ :প্রাণীহত্যা-কর্মে কখনও অনুমোদন করিব না। যতদিন 

জীবিত থাকিব, মন বাক্য কায় ত্রিবিধ উপায়ে প্রাণীহত্যা-রূপ পাপকাধ্যে বিরত থাকিব 

এরূপ পাপ কার্যের জন্ত অনুশোচনা করিব, এরূপ পাপকার্ধ্যকে সর্বথ| দূষণীয় বলিয়! 
ঘোষণ!। করিব। 

এই প্রথম মহা ত্রতের অন্তর্গত ভাবনা*পঞ্চক ) যথ।,-প্রথম ভাবনা ;--অতি সাবধানহা 

সহিত, একটুও অসাবধান ন! হুইয়াঃ নিগ্রস্থ পাঁদচারণা করিবেন। কেবলী ইহার কারণ 

নির্দেশ করিয়াছেন যে১-য্দি কোনও নিগ্র্থ অসাবধানভাবে বিচরণ করেন; তাহা হইলে 

তাহার পদতলে পড়িয়া কত ভীবিত প্রানী আহত নিহত স্থানভষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 

পারে । এই কারণ নিগ্রন্থগণ পদচালনে সতত সাবধান থাকিবেন। কথনও অসাবধান 
হুইয়! তাহারা পরিভ্রমণ করিবেন না।, 

দ্বিতীয় ভাবনা! এইকপ;)--নিগ্রগ্থ নিয়ত আপন চিত্ত অনুসন্ধান করিয়া রি চিত 

যদি পাপপুর্ণ হয়, অভিপ্রায় যদি দূষণীপন থাকে, আর তদ্ারুণ যদি কোনও প্রাণীর কোনরূপ 
যন্ত্রণার আশঙ্ক! থাকে, নিগ্রন্থ কখনও চিত্বকে সে পথে পরিচালিত করিবেন না। পরস্ত, 

যে কার্ষ্যে কোনও পাপের সম্ভাবন! নাই, চিত্তকে সেইদিকে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে। 

তৃতীয় ভাবনা এইরূপ; বথা,--নিগ্রন্ছকে সতত আপনার বাক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে 
হুইবে। বাক্য যদি পাঁপপূর্ণ দোষাঁবহ ব! কোনও প্রাণীর কোনরূপ অনিষ্টকর হয়, সে 
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ছাক্য কখনও তিনি উচ্চারণ করিবেন না। পরস্ত, যে বাঁকা পাপশুন্ত, যে বাক্য কোনও 
শ্রাণীর জনিষ্ুসাধক নহে, সেই বাক্য মাত্র তিনি উচ্চারণ কঞ্গিতে পারিবেন। 

চতুর্থ ভাবনা! "এইরূপ ;-নিগ্রন্থ আপন ভিক্ষণপাত্র-রঙ্গণে সদা সাবধান থাকিবেন, 

কদাচ অসাবধান হইবেন না। কেবলী বলিয়াছেন,_-য নিগ্রন্থ আপন ভিক্ষাপাত্র রক্ষা 

অনাবধান, তাহার দ্বারা সর্বপ্রকার জীবের, সংহার-সাধন বা কোন-না-কোনরূপ অনিষ্ট 
হইতে পারে । এই কারণ নিগ্রদ্থকে ভিক্ষাপা্থ রক্ষার কার্যে পথ্যস্ত সাবধান থাকিতে 

হইবে, কদাচ অপাবধান হইলে চলিখে ন1।, 

পঞ্চম তাঁবনা এইরূপ ;-_নিগ্রস্থ আপন থাগ্য ও পানীয় বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়। 
পরিশেষে তাহ! গ্রহণ করিবেন। ভালরূপ ন! দেখিয়া কোনও দ্রব্য আহার করা ব। পান করা, 

তাহার কখনও কর্তব্য নহে। কেবলী বলিয়াছেন,_-“যে নিগ্রগ্থ ভালরূপ ন! দেখিয়া শুনিয়! 

' পানাহার গ্রহণ করেন, তাহার ছার! প্রাণীর প্রাণনাশ প্রভৃতি অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। 

অতএব, থাগ্ ও পানীয় বিশেষরূপ পরীক্ষা ভিন্ন কোনও নিগ্রগ্থ কখনও গ্রহণ করিবেন না|, 
উল্লিখিত প্রথম মহাত্রত এবং তস্তর্গত ভাবনা-পঞ্চক কায় মন ও বাক্য দ্বারা পালন 

করিতে হইবে । আপনার কার্ষে উহ্বার সার্থকত! দেখাইতে হইবে। অপরকে উহার 

সার্থকতা বুঝাইয়া ধিতে হইবে। উহার সার্থকতা-পক্ষে সর্বথ! প্রযত্পর থাকিতে 

হইবে, এবং আজ্-প্রমাণে উদার সাধন! করিতে হইবে। প্রাণীহত্য। হইতে বিরতি- 

বিধায়ক--ইহাই প্রথম মহাত্রত। অতঃপর মহাবীর স্বামীর উপদিষ্ট দ্বিতীয় মহাব্রত,-- 
“অহাবরং দে19ং মহাব্বয়ং-পচ্চক্খামি সব্বং ম্ুুসাবায়ং বতিদোসং সে 

কোহাবা, লোহাবা, ভয়াবা, হাসাবা, ণেব সন্ংং মুসং ভাসেজ্জা, ণেবগ্রেণং 

মুনং ভাগাব্বেজ্জা, অগ্রং পি মুর্গং ভাসতং ণ সমণুজাণেজ্জ।, ত্রিবিহং তিবি 
হেণং, মণল| বয়সা কায়সা, তন্ত ভংতে পড়িকমানি জাব বোসিরামি |” 

অর্থাৎ ক্রোধ, লোভঃ ভয় বা হাস্তের জন্ত মিথ্যাবাক্য-রূপ বচন-দোষ পরিত্যাগ 

করিতেছি। আমি কাচ মিথা। বলিব না, কাহারও মিথ্য! বাক্যের হেতু হইব না, অথবা 

কাহারও মিথ্য/-কথনে কাচ অন্থমোদন করিব না। কায়মনোবাক্য ত্রিবিধ উপানে 

যাবজ্জীবন মিথ্যা! পরিহার করিব) মিথ্যার জন্ত অনুশোচনা করিব, এবং মিথ্যা ভাষণে 

অন্তকে প্রতিষ্িবৃত্ত করিব,-_মিথ্যার দোষ দেখাইব।, 
এই দ্বিতীর মহাব্রত পঞ্চ-ভাবনাযর় বিক্ত। নই ভাবনা-পঞ্চকে উপদেশ আছেঃ 

(৯) নিগ্রন্থ বিঢার-পুর্ববক বাক্য প্রয়োগ করিবেন। বিচার ন! করিয়! কাচ কথা কহিবেন 
না। কেবলী বলিয়াছেন,_-“বিচার-পুর্বক বাক্যম্প্রয়োগ না করিলে মিথ্যা বাক্য উচ্চারিত 

কইতে পারে। (২) নিগ্র্থ ক্রোধের স্বরূপ অবগত হুইয়া ক্রোধ পরিতাগ করিবেন। 

কেবলী বলিয়াছেন,_-'যে নিগ্র্থ ক্রোধের দ্বারা অভিভূত হন, তিনি ক্রোধবশে। [মখ্যাবাকা 
উচ্চারণ করিতে পারেন ।” (৩) নিগ্রন্থ লোভের স্বক্প অবগত হুইয়া পো পরিত্যাগ 

করিবেন। কেবলী বলিয়াছেন,_'যে নিগ্রন্থ লোভের দ্বারা অভিভূত হুন, তিনি লোভ- 

বশত; মিথ্য। বাক্য বলিতে পাঁবেন। (5) নিখছু শুষে শ্ববূপ অবগত হহমা ওয় পরিহার 

৬ষ্ঠ--১৯ 



১৪৬ ভারতবর্ষ । 

স্করিবেন। কেবলী বলিয়াছেন,_“ষে নিশ্রপ্থ ভয়ের ছার! অভিভূত হন, ভীত হইয়া তিনি 

বমিথ্া। কথ! বলিতে পারেন ।” (৫) নিগ্রন্থ হাশ্তের শ্বরূপ অবগত হইয়া হাহ্য পরিহার 

করিবেন। কেবলী বলিয়াছেন,--“হান্ত পরিহীসে অভিভূত হুইম! নিশ্রগ্থ মিথ্যা বাক্য 

উচ্চারণ করিতে পারেন।' প্রথম মহাত্রতের স্তাঁয় এই দ্বিতীয় মহাব্রত কায়মলোবাক্যে 
পালন করিতে হুইবে। 

মহাবীর প্রভুর উপনিষ্ট পঞ্চ-মহাত্রতের অন্তর্গত তৃতীয় মহাতত ; যথা,-- 
“অহাবরং তচ্চ মহব্বয়ং,২-“পচ্চকৃখতি সব্বং অদিগ্! দাণং; 

সে গামে বা গরে বা অরণ্যে বা অগ্গং বা বছং বা অণুং ঝ 

থুলং বা চিত্তমংতং ব। অচিস্তমংতং ব1 ণেব সয়ং অদিঞ্ং গিণ হেজ্জী!, 

'ণেবপ্লেহিং অদিপ্পং গে হাঁবেজ্জ1, অগ্রংপি অদ্দিঞ্ং গিণ.হংতং গণ 

সমগুজাণেজ্জ! ;) জাবজ্জীবায়ে, জাব বোসিরামি।” 

'র্থাৎ,স-প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদত দ্রব্য কর্দাচ গ্রহণ করিব ন!। গ্রামে বা নগরে ব1 

'সরণ্যে, ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, অল্প হউক বা! অধিক হউক, জীবিত হউক ঝ৷ 

স্থৃত হউক, অদস্ত কোন বস্তই আমি গ্রহণ করিধ না। আপনি লইব না) অপরে 

ওয়ার কারণ হইব না; অথবা অপরের লওয়ায় অনুমোদন করিব না।, 

এই তৃতীয় মহাব্রতের অন্তর্গত তাঁবনা-পঞ্চক ) যথা১-( ১) নিগ্রস্থ বিচার-পূর্ববক, বিশিষ্ট 
কারণ বিস্কমানে, ভিক্ষার্থী হইতে পারেন। অবিচারে কখনও তিনি ভিক্ষ। গ্রহণ ফরিষেন 

গা। ফেধলী বলিয়াছেন,__“যদি ফোনও নিগ্রপ্থ বিশিষ্ট কারণ ভিন্ন মির্কিচারে ভিক্ষা গ্রহণ 
ফরেন, তাহাতে তিনি অদত্বগ্রহণকারী হইতে পারেন (২) নিগ্রন্থ গুরুর অনুজ্ঞাক্রমে 

খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিবেন। বিনাঙ্ছমতিতে তাহার পাঁনাহার অবিধি। কেবলী 

বলিয়াছেম,-"্যদি ফোন গিগ্র্থ আচারের অনুমতি ব্যতীত পানাহার গ্রহণ কয়েন, 
তাহাতে তাহার পক্ষে আত্বাহার অসম্ভব নছে।” (৩) নিগ্রন্থ সীমাবদ্ধ স্থানে নির্দি 

কালের জন্ঠ অবস্থান করিবেন। কেবলী বলেন,'যদি কোন নিগ্র্থ নির্দিষ্ট কালের 
জন্ত সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে অবস্থিতি না করেন, তাহ! হইলে অদত্ব-গ্রহণ-পাপে লিপ্ত 

হইতে পারেন (৪) নিগ্রন্থ যেখানেই বাস করুন, পর্বদ! তদ্িষয়ে ভূম্বামীর সম্মতি 

গ্রহণ করিবেন। কেবলী বলিয়াছেন,--“যদি ফোন নিগ্র্থ আপন বাসস্থান গরবষয়ে ভূম্বামীর 
অহুমতি গ্রহণ না করেন, তাহাতে অবত্ত গ্রহণ-জনিত পাপ স্পর্শিতে পারে (৫) নিগ্রন্থ 

আপন সহধর্ত্মার বাসের জন্য বিচার-পুর্ববক সীমাবদ্ধ স্থান ভিক্ষা! করিতে পারেন; কিন্ত 

অধিচারে কখনও নহে । কেবলী বলিয়াছেন,--'বিচার না করিয়। যদি কোনও নিগ্রস্থ 

স্থান-ভিক্ষা করেন, তাহাতে অদত-গ্রহণ-জনিত পাপ বর্তিতে পারে।” এই তৃতীয় মহা- 

ব্রত, পঞ্চভাবনা-সহ, কারমনোবাক্যে প্রতিপালন করিতে হুইবে। : 
মহাবীর স্বামীর উপদিষ্ট পঞ্চ-মছাত্রতের অন্তর্গত চতুর্থ মহাত্রত ; ষথা,_ 

অহাণবরং চউতং মহব্বপং,--'পচ্চকৃখামি সব্বং মেহুণং) 

ছে দিব্বং বা মাণুসং বা, তিরিক্খজো পিং বা, 



জৈন-ধশ্মনীতি। ১৪৭ 

ণেব সয়ং মেছুণে গচ্ছে। তং চেৰ 

ূ অদিপ্লাদানবত্তব্বয়! ভাণিয়বব। জাববোসিরামি |” 

অর্থাৎ,_-'আমি পর্বপ্রকার মৈথুনম্থথ পরিহার করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি । দেব মনুষ্য 

বা তির্যাক--কিছুতেই আসক্ত. হইব না । আমি সর্ববিধ ইন্দ্রিয়-সেবাঁয় বিরত থাকিব ।' 

এই চতুর্থ মহাব্রতের তাবন!-পঞ্চক ); যথা,_-(১) নিগ্রন্থ বারম্বার স্ত্রীলোকের কথ 

আলোচন! করিবেন না। কেবলী বলিয়াছেন,--*পুনঃপুনঃ রমণীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে 

অধঃপতন ঘটিতে পারে, অশান্তি আমিতে পারে” (২) রমণীর মনোহারিণী মুর্তির 

বিষয়ে নিগ্রন্থ কখনও চিত্ত করিবেন না। কেবলী বলিয়াছেন,--“তজ্প চিন্তায় অধঃপতন 

ঘটে,_-শাস্তি ভঙ্গ হয় (৩) পুর্বে স্ত্রীপংপর্গে যে সুখ বা ষে আনন্দ প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন, নিগ্রন্থ ভ্রমেও কখনও সে স্কৃতি মনে আনিবেন না । কেবনী বলিয়াছেন, 

"সে আনন্দের বা নে সুখের স্মতি দারুণ অশান্তির ও অধঃপতন হেতুভৃত।” (৩) নিগ্রপ্থ 
কদ্দাচ অধিক থান্থ বা আধক পানীয় গ্রহণ করিবেন না। তাহার পক্ষে, মন্তপান ব। 

অতিরিক্ত রসবান্ খান্ত গ্রহণ নিষেধ । কেবলী বলিয়াছেন, “অতিরিক্ত পান-ভোজন-হেতু, 

অথবা মগ্যপানে এবং অতিরিক্ত রসবান্ খাগ্ত-গ্রহণে অশান্তি ও অপবিত্রত। আসে (৫), 

নিগ্রন্থ কদাঢ স্ত্রী পণ্ড অথবা নপুংসক পরিকৃত হইয়া! কোনও শয্যা শয়ন বা উপবশন' 

করিবেন না । কেবলী বণিয়াছেন,__“যে শধ্যা-সান্নিধ্যে স্ত্রীগণ পশ্বাদি অথবা নপুংসক, 

অবস্থিতি করে, গে শয্যায় উপবেশন বা শয়ন করিলে নিগ্রন্থের অশ।স্তি ও অধঃপতন থটে.।” 

এই চতুর্ণ মহাত্রত, ভাবনা-পঞ্চক-সহ, কায়মনোবাক্যে প্রতিপালল কর! আবশ্তীক | 

মহাবীর স্বামীর উপদিষ্ট পঞ্চম মহাব্রত ; যথা,_ 
অহাবরং পংইমং মংতে মহুববরং,_.সব্বং পরিগ্গহং পচ্চকৃখামি ;. 
সে অপ্পং বা ঝনুং বা অণুং বা থুলং বা চিত্তমংতং বা অচিত্ত- 

মংতং ব1 ণেব সয়ং পরিগগহং গিণ হজ্জ, ণবঞ্ধেণ পরিগ গং গিণ হবিজ্জা, 

অঞ্জং পি পরিগগছহুং গিণহংতং গণ সমণু জাণেঞ্জ। জাব বোপিরামি।? 

অর্থাৎ_আমি প্রতিজ্ঞ করিতেছি, আমি সর্বপরিগ্রহ (অর্থাৎ সংসার-স্থের সকল' 

প্রকার আসক্তি) পরিত্যাগ করিলাম। অল্প বা অধিক, ক্ষুদ্র বা বুহত্, জীবিত বা মুত 

কোনও পদার্থের প্রতি আর আমার আদক্তি থাকিবে না। আমি নিজে কাহারও প্রতি 

অগুরত্ত হইব না, কাহারও অনুরাগের কারণ হইব না, অথব| কাহারও অনুরাগ অন্ধু- 
মোদন করিব না। অপিচ, কায়মনোবাক্য-্পভ্রিবিধ উপান্নে আপনাকে আসক্তির বিষয় 

হইতে অন্তরিত করিব। | | (2 ক 
পঞ্চম মহাতব্রতের ভাবনা-পঞ্চক ১ বথা-(১) কর্ণে তৃষ্তিকর ও অতৃপ্িকর শব 

ধ্বনিত হয়। কিন্তীঃ তৃপ্তিকরই হউক আর বিরক্তিকরই হউক, কোনও ধকেই আকৃষ্ট 

হওয়া উচিত নয়; অথবা কোনও শব্দই আনন্দপ্রদ, অভিলষিত, মোহদ, বিবেক-্রষ্ট 

বা বিরক্তিকর হওয়া! কর্তব্য নহে। কেবলী বলিগ্াছেন,_-“যদি কোন নিগ্রন্থ আননকর 

অথব৷ নিরানন্দকর শব্ধ শ্রবণে অভিভূত হন, তাহা হইপে তাহার পতন ও ভশাস্তি 
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ক্সনিবার্্য । (২) দর্শন ইন্দ্রিরে হপ্তিপ্রদ ও অতৃপ্ডিকর দৃশ্ত (বণ গ্রন্থতি) প্রতিভাত 

হয়। কিন্তু তাহার প্রতি কদাচ আসক্ত হুওয়! উচিত নয়। দৃশ্ঠ-পদার্থে আনন্দ, 

নিরানন্দ, অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি পরিহর্তবা। ফেবলী বলিয়াছেন,_-'বদি কোনও নিগ্রগ্থ 

তষ্টিকর বা অত্প্রকর দৃশ্ত-পদার্থে অভিভূত হন, তাহার অধঃপতন অনিবার্ধা । €৩) 

প্রণেন্ত্িয়ে তৃপ্টিকর এবং অতৃপ্তিকর গন্ধ উপস্থিত হয়। কিন্তু, তাহাতে কদাচ আসজ্ত 

কওয়া কর্তব্য নহে। “যিনি ভ্রাণেন্দ্রিয়ের কার্ষ্যে অভিভূত হুন', কেবণী বলিয়াছেন, “তাহার 

অধঃপতন ও অশান্তি অনিবার্ধ্য।” (৪8) রসনেন্জ্িয়ে তৃপ্ত্রিকর বা অতৃপ্তিকর আন্বাদ পরি- 

পরিগৃগীত হয়। কিন্তু তত্প্রতি আসক্ত হওয়! কর্তব্য নহে। কেবলী বলিয়াছেন, 

“যে নিগ্রস্থের রসনেন্দ্িয় তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর আস্বাদে অভুভূত হয়, তাহার অধঃপতন 

ও অশান্তি অবশ্তস্তাবী। (৫) তগেন্দিয় তৃপ্তিকর বা অতৃপ্িকর স্পর্শ অন্ৃতব করে। 

সে অনুভব পরিত্যাঁজ্য। কেবলী বলিয়াছেনঃ _-'যে নিগ্রন্থ স্প.শত্ত্ির়ের তৃষ্ডিকর বা অতৃপ্টি- 
কর স্পর্শে অভিভূত হন, তীহার অধঃপতন ও অশাস্তি অপরিহার্য ।, 

সার উপদেশ । 

সর্ববশীস্ত্রেরই সার উপদেশ, “জ্ঞানী হও) জ্ঞানলাভ কর; ফেন না, জ্ঞানই মুক্কি__ 
জানানুক্তিঃ। কিন্ত জ্ঞান কি, আর কিরূপেই বা তাহা! অধিগত হয়? উপরি উক্ত 

পঞ্চ-মহাব্রতের অনুশীলন উপলক্ষে জৈন-শাস্ত্র তাহারই উপদেশ দিতেছেন ; 
বলিতেছেন-_-“তৌোমার সফল অনর্থের সকল মোছের মুগ_তোমার় 
ইন্দ্িয়গ্রাম; যদি জ্ঞানলাভ করিতে চাও, যদি মুক্তির প্রয়াসী হও, 

ভবে তোমার ইন্দ্রিরগ্রামকে আগে বশীভূত কর। ইন্দ্রিযলগণকে বশীভূত করিতে না পাঁরিলে, 
তোমার সকল প্রষত্ই ব্যর্থ হইবে।” সার শিক্ষা-_ইন্দ্রিয়-সংঘম। সে সংযম কেমনভাকে 

আংয়ন্ত করিতে হইবে, অতঃপর ভাহারই উপদেশ প্রদান করা হইতেছে। গ্রপম-- 

শবণেন্ছরিয়। উহার সংমম কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে? শ্রবণেঞ্জ্রিয়ে শক প্রতিধ্বনি 

হইবে) সে ধ্বনি রোধ করিতে পারিবে না, সত্য; কিন্তু, ভূপ্টীকর হউক বা অতৃপ্থিকর 

হউক, অনুরাগ বা বিরাগ তাহ?তে যেন সঞ্চিত না হয়, ইঙ্াই সার উপদেশ । 

ণে! সন্ধা! ণ সৌউং সদা সোয়বিসয় মাঁগতা' ; 

রাগদোসাউ জে তথ, তং ভিকৃখু পরিবজ্জ এ। ১। 
ভিক্ষু সন্গ্যাপী ৰা মুনি, তাছাকেই বলি, . বিমুক্তি তীছারই অধিগত হয়,-কর্ণে তি- 

ধ্বনিত হইলেও কোনরূপ শব্ষে কাচ বাহার অনুরাগ ব| বিরাগ উপস্থিত-হয় না £ 

অনণেজ্জিয়ের সংযম ভাহারই হইয়াছে; তত্র তারই সার্থক। | 

এইরূপ, নেত্র-_তাঁছারই সার্থক,__কোনরূপ দৃশ্ত-পদার্থে যিনি, আসক্ত বা বিরক্ত নেন / 
ণে৷ সক! রূৰ মদউ,ং, চক্থুবিসয় মাগরং ) 
রাগঘোসাউ জে তখ, তং ভিকৃতধু টার 

_. নেষপথে সৃপ্তিকর ব! অত্ৃপ্তিকর দৃশ্ঠপট. নিপত্তি হুইবেই হইবে); কহ তাহা রেখ 

জানলাজে 

ধান আবগ্ক। 
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করিতে পারিবে নাঁ। কিন্ত, প্রক্কত ভিক্ষু যিনি, জ্ঞানী ধিনি,_দৃষ্ট-পদার্ধের প্রীতি অঙ্থরাগ 

বা বিরাগ তিনি যুগপৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

এইব্প ঘবাণেক্জিয় তাহা রই সার্থক,-ধিনি কোনরূপ আস্রাণে আকরুঞ্ নহেন। 

ণে। সন্ক। গংধ মগ.ঘাউ, ণাসাবিসয় মাগয়ং 

রাগদোসাউ জে তখ, তং ভিকৃখু পরিবজ্জএ। 
নাসারন্ধে, গন্ধ প্রবেশ করিতেছে; সে গতি কে রোধ করিবে? কিন্তু গ্রকৃত ভিক্ষু 

যিনি, যতি যিনি,--তৃপ্তিকরই হউক বা অতৃপ্তিকরই হরফ, কোনরূপ গন্ধের প্রতি তাহার 

অন্থরাগ বা! বিরাগ নাই। সর্বপ্রকার আদ্রণেই তার নিপ্রিপ্ত ভাব। 

এইরূপ, তাহারই রসনেস্দ্রিয় সার্থক,_-যিনি কোনরূপ আম্বাদে আকৃষ্ট নছেন। 

পে সন্ধং রস মণাসাতুংঃ জীহাবিসয় মাগক়্ং; 

রাগদোসাউ জে তথ, তে ভিকৃখু পরিবজ্জএ। 

রসনায় তৃত্তিকর বা অতূপ্তিকর আম্বাদ উপস্থিত হইবেই হইবে; কিন্তু ভিক্ষু ফিনি, 

যতি ফিনি,কোনরূপ আস্ব'দেই তাহার প্রাণে অনুরাগ বা বিরাগ সঞ্চারিত হইবে না। 

তার পর, স্পশেক্দ্রিয়ের কথা। তাহারই স্পর্শেন্দ্িয় সার্থক,--যিনি আদে ম্পর্শান্ু্তবে 
আদক্ত নহেন। সর্ববিধ ম্পর্শেই তাহার অনাসক্ত ভাক। 

পো সন্ধং ফাসং ণ বেদেতুং, ফাসং বিস্রমীাগয়ং 

রাগদোলাউ জে তখ, তে ভিকৃখু পরিবজ্ছএ। 

স্পর্শেন্দিয়ের স্পর্শ অনিবাধ্য ; কিন্তু, স্থখকরই হইক, বা হঃখকরই হউক, তৃপ্তি গ্রদই 

হউক, আর অতৃপ্তিপ্রদই হউক, ম্পর্শেন্দিয়ের কোন কার্যে যাহার অনুরাগ বা বিরাগ 

নাই, অর্থ।ৎ যিনি সকল ইন্জ্রিয্নের সকল অনুরাগ-্বিরাগ পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 

তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু। বিমুক্তি তাহ।রই অধিগত। 

বিবিধ নীতি-কথা।* 

জৈন-ধন্ধগ্রস্থ-সমুহ--যেমন প্রাকৃত ভাষায়, তেমনই সংস্কৃত-ভাষায় বিরচিত। ন্ৃতরাং 

জৈন-ধন্দের প্রাচীন নীত-সমুহ যেমন প্রাকৃত ভাষায় প্রচারিত; তেমনই সংস্কৃত-ভাযায় ও বহু 

জৈন-নীতি প্রচারিত আছে--দেখিতে পাই। ৬ জৈন-শান্ত্রে জ্ঞানের 

বিবিধ নীতিকথা। অেষ্টত্ব সর্বজ বিঘোধষিত। ভাবহীন ক্রিয়ার সহিত যোগসিদ্ধ জ্ঞানের 

তুলনা করা হইয়াছে। সে তুলনায় পরস্পরের কি পার্থকা, তা 

“যোগৃষ্টিসমুচ্চয় নামক গ্রন্থে একটী উপমা এইরূপ ভাবে বিবৃত আছে; যক্ষ,__ 
তাৎকালিকপক্ষপাতভাবশৃন্তা চ যা ক্রিয়।। অনয়োরন্তরং জেয়ং ভামুখন্ডোন্তারিব 

অথাৎ,--'যে!গলব্ধ জ্ঞানের সহিত ভাবশুন্ঠ ক্রিয়ার গ্রভেদ, সুর্য্যের ও খত্তোতের প্রভেদের 

*. এ বিষয়ে স্বগী রামদান সেন মহাশয় “জৈনসত সমালোচন” প্রদঙ্গে ষাহ। লিখিয়া গিক়্াছেন, সেই 

সংক্ষিপ্ত জঞাতবাতবপূর্ণ নীতিকথার কয়েকদী মাত্র আমর এইস্থলে উদ্ভূত করিলাম । বঙ্গ-ভাফায় জৈন-মত 

অ.লেচন। বিষয়ে) বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্থপ্রদশক বলিয়া, মলে কৃরিতে পান । 

সার ০৫ 
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স্া়।” এই জ্ঞান সম্বন্ধে ('দ্রব্যাযোগ টীকাকারের' ব্যাথায়) আরও লিখিত আছে,-- 

“জুনং হি জীবন্ত গুণে! বিশেষো জ্ঞানং ভবাকেস্তরণেবু পোতত। 

জঞানং হি মিথ্যাত্বতমোবিনাশে ভানুঃ কশানঃ পৃথুকম্মকক্ষে ॥ 

জ্ঞানং নিধানং পরমং প্রধানং জানং সমানং ন বুক্রিয়া(ভিঃ। 

জ্ঞানং মহানন্বরসং রহম্তং জ্ঞানং পরং ব্রচ্গ জফ়ত্যনস্তম্ ॥ 

বাহাঠারপরাশ্চ বোধরহিত! ইজ্যাখ্যযোগোদ্ধতাঃ। 

যে ক্ইপি প্রতিসেবনাবিধুরিতান্তে নিন্দিতাঃ শাসনে ॥” 
অর্থাৎ,+জ্ঞান জীবের একটী বিশেষ গুণ, র্ঞানই ভব-সমুদ্র তরণের নৌকা, জ্ঞানই মিথ্যাতৃত 
অজ্ঞানের বিনাশক। জ্ঞানই কর্মরূপ তৃণের অগ্নি। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও প্রধান, জ্ঞান কোন 

প্রকার ক্রিয়ার তুল্য হয় না। জ্ঞানই আনন্দ, জ্ঞানই রহস্তঃ জ্ঞানই পরম ব্রন্ম। যাহার! 
রহস্য আচারে রত, যাগ-যজ্ঞযোগে উদ্ধত, প্রতিসেবন অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত, তাহার! 
জৈনশান্ত্রস্মত নিন্দ্য ব্ক্তি।” িনদত্ত ন্রি কৃত ঘববেক-বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে 

যে সকল জৈন-নীতি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কয়েকটা নিয়ে প্রদত্ত হইল। যথা )-- 

“গুণিনঃ সুনৃতং শৌচং প্রতিষ্তা গুণগৌরবম্্। অপুর্বজ্ঞানলাভম্চ যত্র তত্র বসেখ স্থুধীঃ॥ ১। 
বালপরাজ্যং ভবেদ্যতর দ্বৈরাজ্যং যত্র বা ভবেৎ। স্ত্রীরাজ্যং মূর্খ রাজ্যং বা যত্র স্যাত্তত্র নো বসেৎ।॥ ২। 
একাকিনা ন গন্তব্যং স্বপেন্ৈকাকিনে। গৃহে । নেবোপরি না পথি বিশেৎ কস্যাপি বেশ্মনি॥ ৩। 

দেব। বৃদ্ধাশ্চ ন গ্রাঙ্জেবঞ্চনীয়াঃ কদাচন। ভাব্যং প্রতিভূবা নৈব দক্ষিণেন চ সাক্ষিণা ॥ ৪1 

বাঁহস্তোহভ্যাগতে। গেছমুপবিস্ত ক্ষণং জুধীঃ। কুর্ধ্যাদন্তরপরাবর্তং দেহশৌচাদি কর্মমচ ॥ ৫ | 

পেষণী থগুনী চুললী গর্গগী বন্ধনী তথ1। অমী পাপকরাঃ পঞ্চ গৃহিণে। ধন্মবাধক1:॥ ৬। 
দয়া দানং দমে। দেবপুজা ভক্ষিগুরৌ ক্ষমা । সত্যং শোচং তপোহস্তেয়ং ধর্মোহয়ং গুহমেধিলাম্॥ * 

হীনোদ্ধরণমদ্রোছো বিনয়েন্দ্রিয়ংযমে। গ্তারবৃতির হত্বঞ্চ ধন্দোহয়ং পাপসংচ্ছিদে ॥ ৮। 

অতিথীনর্থিনো ছুঃস্থান্ ভক্তি শক্ত্যন্নকম্পনৈঃ। আগতঃ সোহতিথিঃ পুজ্যো বিশেষেণ মনী ধিণা ॥ ৯ 

আত্রৃষ্্কুধাভ্যাং যো বিত্রন্তে। ব স্বমন্দিরং। আগতঃ সোহতিথিঃ পুজো বিশেষেপ মনী[ষণ! ॥ ১০ । 

দুপ্রাপ্যং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্ধ্যং তৎ কিঞ্চিিতমৈ2। মুহুর্তমেমপ্যস্য নৈব যাতি যথ। বুথ! ॥ ১১। 

অর্থাৎ__?সুধিগণ সেই স্থানে বসতি করিবেন--যেখানে গুণিজন সত্য শো প্রতিষ্ঠা ও গুধ- 

গৌরব আছে, এবং যেখানে অপুর্ব জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা আছে। ১। সে রাজ্যে কখনও বাস 
করিবে না, যেখানে বালক স্ত্রী বা! মুর্খ রাজ! বা ছুই জন রাজ! রাজত্ব করেন। ২। একাকী 
গমন ৰা একাকী শয়ন বা উচ্স্থানে শয়ন বা একাকী কাহারও ঘরে প্রবেশ করিবে না। ৩। 
প্রাক্জগণ কদাচ দেবতাদিগকে ও বৃদ্ধদিগকে বঞ্চনা করিবেন না; কদাচ কাহারও প্রতিভূ 
হুইবেন ন| ব! সাক্ষ্দান-করিবেন না । ৪। পরিভ্রমণাস্তর গৃহে আদিয় প্রথমে বিশ্রাম করিবে 

পরে বস্ত্র পরিত্যাগ করিবে। অবশেষে দেহ-শৌচাদি অর্থাৎ হস্ত-পদাদি গ্রক্গালন 

করিবে। ৫1 পেষনী (জাত1), খণ্ডনী (অন্তর), চুল্লী (পাকস্থান), গর্গরী (কুস্ত), বন্ধনী (তৈজস) 

স-গৃহস্থের ব্যবহার্যা এই পঞ্চবিধ দ্রব্য--ধর্মবাধাপ্রদ ও পাপজনক | ৬। দয়া, দান, দম 

(ইন্তি্সংঘম ) দেবপুজা, ওরুতক্তি, ক্ষনা সত্য। শৌচ তগন্তা, অন্তেয়--এই গুলিই গৃহস্থ- 



জৈন-ধর্মনীতি। ১৫১ 

দিগের ধর্ম । ৭। হীনজনের উদ্ধার, অদ্রোছ ( নির্বি্ববাদ ), বিনয়, ইন্ট্রিি-সংযম, স্তায়বৃত্তি, 

মৃদ্ত্__এই সকল ধর্থা দ্বারা পাঁপ বিনষ্ট হয়। ৮ | অতিথি ভিক্ষার্থা বা দুঃস্থ জন গৃহে উপস্থিত 

হইলে, ভক্তিনহক।রে যখাশক্তি অভ্যর্থনা-পুর্্বক আহাধ্য প্রদান করিবে। ৯। আর্ড, ভৃষগার্ড, 

ক্ষুধার্ত বা সন্ধুস্ত জন গৃছে উপস্থিত হইলে, যথারীতি তাহার সৎকার করিবে। ১*। মনুষ্য- 

জন্ম দুলভ; সে জন্ম লাভ করিয়া কিঞিত সৎকর্ম করিবার জন্তই সর্বদা যচেষ্ট থাকিবে ) 

দেখিও, যেন মুহূর্ত সময়ও বুথ! নষ্ট না হয়। ১১1 সদ্গুরু বা অসদ্গুরু কাহাকে বলে? 

পঞ্চ -মহাব্রত, অহিংস ও সত্য গ্রভৃতিরই বা মূল লক্ষ্য কি? আত্মার ও ধর্মের স্বরূপ 

তত্ব এবং পুণ্য লক্ষনই বা কিরূপ? এ সকল বিষয়েও জৈনশান্ত্রে যে সকল উক্তি 

দুষ্ট হয়, ততসমুদায়ও অনুল্য নীতিকথার অস্ততৃক্তি। সদৃগুরু বাঁ অসদ্গুরু; যথা. 

“মহা ব্রতধর! ধীরা ভৈক্ষমাত্রোপজীবিনঃ। সামায়িকস্থ। ধর্দমোপকদেশকা গুরবো মতাঃ। ১। 

লর্বাভিলাধিণঃ সর্বভো।জিনঃ সপরিগ্রহাঃ। অব্রঙ্গচারিণে! মিথ্যোপদেশ! গুরবো মতাঃ। ২। 

অর্থাৎ-_-গযিনি পঞ্চ-মহাব্রত পালনশীল, ভিক্ষামাত্রজীবী ধীর, এবং যিনি ধর্দু-সাধনের উপকরণ 

ভিন্ন অন্ত কিছুই সংগ্রহ করেন না; তন্রণ ধর্মোপদেষ্টাকেই সদ্গুরু বলিয়া জানিবে। আর, 

ঘে গুরুর সর্ধদ্রব্যে সর্ববিষয়ে অভিলাধ, সর্ধদ্রব্য ভোজনে ম্পৃহ! ১ যে ওুরু গৃহবাসী--বরক্ষচারী 

নহে এবং যে গুরু মিথ্যা উপদেশ দেক্স, তাহাকে অস্দ্গর বলিয়! জানিবে।” এইরপ,-- 

“অহিংস! শৃমৃতান্তেয়ব্রন্মচর্ধ্যাপরিগ্রহাঃ। পঞ্চতিঃ পঞ্চভিযুক্ত1 ভা'বনাভিরবিমুক্তয়ে ॥ 

ন যৎ প্রমাদযোগেন জীবিতব্যপরোপণম । ভ্রসানাং স্থাবরাণাঞ্চ তদহিংসাব্রতম্ মতং ॥ 

| প্রিয়ং পথ্যং বচস্তথা সনৃতব্রতমুচাতে 1”, 
অর্থাৎ ২-অহিংস! সুনুত অন্তেয় ব্রজচর্ধ্য অপরিগ্রহ--এই পঞ্চ কার্ধা মহাব্রত নামে অভি- 

হিত। ১। ইচাঁর মধ্যে অহিংস! বলিতে ভ্রদজীব এবং স্থাবরজীব অর্থাৎ একেন্ত্রিয় 

দ্বীন্দ্িয় প্রভৃতি হইতে পৃথিবীজীব বাযুদ্বীব প্রভৃতি কোন জীবের ভ্রমক্রমেও কদাচ অনি 
নাকরা। ২। স্বৃত বলিতে দেই বাকাকে বুঝায়, যে বাক্যে জীবের মঙ্গল, হর্য ও 

পরিণাম সুখকর হয়” ধর্মই বা কি, আর আত্মাই বা কি, তৎসন্বন্ধে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় ;-_. 
গ্যথাবস্থিততত্বানাং সংক্ষেপাদিস্তরেণ বা।- যোহ্ববোধস্তমত্রাহুঃ সম্যক্জ্ঞানং মনীধিণঃ ॥ 

হঃ কর্ত। কর্ম্মভেদানাং ভোক্তা কর্মফলস্তচ। সংসত্ত। পরিনির্বাত। সহ্াত্ম। নান্যলঙ্গণঃ ॥ 

অর্থাং-_'যথাবস্থিত তত্ব (শাল্পোক্ত উপদেশ) সংক্ষেপে বা বিশ্দ ভাবে অবগত হইয়া যে 
জন তাহার সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী হন, সেই মনীষি বাক্তিই প্রকৃত ধর্মতত্বক্ঞ-_সম্যকৃ- 

জ্ঞানসম্পন্ন। যে কর্মকর্তা, কর্মাফলতোক্তা, সম্যক জ্ঞান দ্বারা কর্মফল ধ্বংস করিতে সমর্থ 

হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত আত্ম!; আত্মার অন্য লক্ষণ নাই বল! বাহুল্য, এ সকল নীতি- 

কথ| সকল কালে স্কল শাস্ত্রে বিঘোধিত হুইয়! আসিয়াছে । পেধণী প্রভৃতি পঞ্চব্যবহার্ধ্য 

দ্রব্যে ধর্মবাধক পাপ জন্মে,-এ উক্তি, মন্বাদি শাস্ত্রে উপদিষ্ট পঞ্চনুনা পাঁগের লক্ষণাদির 

প্রতিধবনি নহে কি? এইরূপ, আত্মজ্ঞান আত্মদর্শন প্রভৃতি বিষন্বক ০৪৪ সনাতন 
ধর্শের সনাতন বাক্য তির অন্ত কিছুই নছে। 

(পপ উট পপর 



দশম পরিচ্ছেদ 
৯: 

জৈনশান্ত্রের শিক্ষা। 

[ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের--গুরুশিষোর সম্বন্ধ,--সংযমে সে সম্বদ্ধের দৃঢ়তা /--পরীধহ, অপবিত্রতা, ইচ্ছ'সৃড়ীর 

শসঙ্গ ;--ভওতপস্বীর ও তৃষ্ণাতযাগীর দৃষ্টান্ত ;--জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ;-প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ ;-ভিন্ন ভিন্র ভিগ্ষুর 

জীবনের দৃষ্টান্ত; নিগ্র্থের আচার-লক্ষণ ;--বিবিধ দৃষ্টান্ত 3 গিগ্রচ্থের কর্তব্য-বিষয়ক দৃষ্টান্ত ;-৩াগী ও 

শমাচারী,_তাদ্িষয়ক দৃষ্টান্ত ;--বাবধ বক্তব্য। ] 

জ্ঞানের মুূল--শিক্ষ!। শিক্ষার উদ্দেশ্তেই শিক্ষকের সহিত শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ। গুরু 

জ্ঞান-রত্ব বিতরণ করেন? শিশু যত্ব-সহকারে সে রত্ব সংএহ করিয়া লয়। শিক্ষক ভিন্ন 

| শিক্ষালাভ হয় না; দাতা ভিন্ন দান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আবার 

35০৭ শিক্ষার্থী ভিন্ন শিক্ষালাভে কেহ কখনও সমর্থ হয় না; দানপ্রাথী ন! 
হইলে দাতার দান প্রাপ্ত হওয়। যায় না। অপিচ, যেক্।প দাতার নিকট যে 

গ্রকার দানের প্রার্থী হইবে, যোগাতাও তদুরূপ হওয়া! আবশ্তক। যে মুষ্টিভিক্ষুক, 

সেকি কখনও রাজ-পদের প্রার্থী হইতে পারে? বর্ণমালা যাহার অধিগত হয় নাই, সে 

কি কখনও কাব্য-মহাকাব্যের বসান্বাদদে সমর্থ হয়? ন্ৃতবীং, যে সামগ্রী লাভ করিবার 

আকাজ্ষ। করিবে, উপযুক্তত| তদন্রূপ হওয়া! আবশ্তক। এই কারণেই শাস্ত্রে গুরু- 

শিস্তের সন্বন্ধ-বিচার অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। গুরুই বা কিরূপ গুণ-সম্পন্ন হইবেন, আর 
শিষ্তই বা কিরূপ গুণে গুণান্বিত হুইবেন,--এ প্রসঙ্গ প্রায়ণঃ উখাপিত হইয়া থাকে। 

কোনও শাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্বে, অথবা জ্ঞানমার্গের কোনও স্তরে প্রবেশ করিবার অগ্রে, 

আপনার ক্ষমতা"অক্ষমতার বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। যেমন ব্র।ঙ্গণা- 

ধরণগ্রন্থে,। তেমনই জৈনশান্ত্রে, এ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি দৃষ্ট হয়। আমরা পুব্বেই 
দেখাইগাছি, যিনি ধর্মুপথের পথিক হইতে চাছেন। প্রথমে তীহাকে "বিনয় শিশ্ষ। করিতে 

হইবে। জৈনশান্ত্রানুমত “বিনয় যে কি কঠোর সংযম-সাধনা-সাপেক্ষ, সে আভাষও পূর্বেই 
প্রদত্ত হুইয়াছে। * শিক্ষার উহাই প্রথম সৌঁপান। জৈনধরন্মমনদিরে গ্রবেশ করিতে হুইলে, 
সেই সোপানের প্রতি প্রথম লক্ষ্য করিতে হয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে বিনয় প্রথম 
শিক্গণীর। সত্যবাদী, মিতভাষী, আজ্ঞান্বর্তী হুইয়! গুরুর নিকট ধর্শেপদেশ গ্রহণ করিতে 

হইবে) গুরুর ভৎগনায় ক্রোধ-সঞ্চার হইলে চলিবে না, সর্বথা সহিষুতার আদশ দেখাইতে 
হইবে। শিক্ষার্থী তবে শিক্ষার অধিকারী হুইবে। শিক্ষার্থী কেমন হুইবেন, তাহার লক্ষণ,-_ 
দনপুট্রী বাগরে কিংচি পুষ্টরীব! নালিয়ং বএ। কোহং অসচ্চং কুব্বেজ! ধারেজ্জা পিয়মাপ্নয়ং। ১। 

অগপাচেব দমেয়ব্বে। অগ্পাু থলু ছন্দমমো। অগ্লাদংতো সহী হোই অন্দিংলোএ পরথয়। ২। 

এই খণ্ডের ৮০ পৃষ্ঠায় 'বিনয়' নগবন্ধে জ্ঞাতব্া-তত্ব লিখিত হইয়াছে। 



জৈন-শান্তের শিক্ষা । ১৫৩ 

খবং মে অগ্প।াদংতে। সংঘমেণ তবেশয়। মাহং পক্সেহিং দন্মংতো! বংধণেহিং বছেহিয়। ৩। 

পড়িণীঃংচ বুদ্ধণং বায়া অছুব কম্ুণা। আবীব! জইবা বহদ্মে নেবকুজ্জ! কম়াইবি। ৪1” 

মন্মাথ;__"যিনি শিক্ষার্থী, তিনি কখনও আঁজজ্ঞানিত অবস্থায় বাক্যোচ্চারণ করিবেন লা; 

ভজিজ্ঞাদিত হইলেও কোনও প্রশ্থের উত্তরে কদ্দাচ মিথ্য। বাক্য কহিবেন না। তিনি কখনও 

লাগের বশীতৃত হইবেন না; নুখর্জনক অথবা ছুঃখজনক-_ললকল অবস্থাতেই তিনি নিম্পৃহ * 

থাকিবেন। ১। আত্মসংঘম কর; আত্মনংঘম বড় কঠিল। যদি আত্মসংঘমে লমথ” হও, 

ইহলোকে ও পরলোকে, সর্বত্র সুখী হইতে পারিষে। ২। বন্ধনে বা দৈহিক ক্লেশ-সহনে 

আত্মজমী হওয়া যায় না; লংযম-সাধনাই আত্মজয়ের প্রধান অস্ত্র । ৩। জ্ঞানান্বেষী জন কদাচ 

গুরুজনের অপ্রীতিকর কোনরূপ কাধ্য করিবেন ন।। তাছার বাক্যে বা কার্ধযে, গোপনে ব। 

গ্রকান্তেঃ কদাচ গুরুজনের প্রতি অসম্মানের ভাব আমিবে না। ৪1 

“বিনয়, সংঘম-পাধনা-সাপেক্ষ। «পরীসহছ” তদন্তরায়ভৃত। দ্বাবিংশ পরীসহ-প্রাসঙ্গে সে 
জাভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। ধর্রাজ্যে প্রবেশ করিবার পথে প্রথমেই ক্ষুধা-ৃষ্ণা-রোগ- 

শোক প্রভৃতি অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। মহাবীর শ্বামী তাই উপদেশ 

পরীসহ। দিয় গিয়াছেন,--“সাবধান! যেন পরীলহ আপিয়া৷ তোমায় অভিভূত ন! 
করে। সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করিবার সময় প্রথমেই দ্বাবিংশ 

পরীসহের ম্বরূপ-তত্ব উপলব্ধি করিবে; তার পর তাহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত জয় করিবে। 
দেখিও, যেন ক্ষুধা) তৃষ্ণা, রোগ, শোক, লোভ, মোহ প্রভৃতি পরীনহ আসিয়া কখনও তোমায় 
আক্রমণ করিতে না শারে।” পরীসহ-বিজয় বিষয়ে জৈনশান্ত্রে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; যথা, 

“ইমে থলু তে বাবীসং পরীসহা! মমণেণং ভগবয়া মহাবীরেণং কাঁসবেণং পবেঈয়। 
জে, ভিকৃখু 'সোচ্চানচ্চাজিচ্চা অভিভূয্ভিক্খায়রিয়াএ পরিব্বয়ংতো পুষ্টী নো 

বিহংনিজ্জ। দিগিংচ্ছা। পরীসহে (১) পিবাসা পরীসহে (২) সীয় পরীসহে 

(৩) উসিগ পরীলছে (8) দংস মগগ পরীসহে (৫) অচেল পরীগহে (৬) অরই 
পরীসহে (৭) ইত্ী পরীসনে (৮) চরিয়া পরীসহে (৯) নিশীহিয়া পরীসহ্থে 

(১০) সিজ্জা পরীলছে (১১) অক্কোস পরীসহে (১২) বহ পরীসহে (১৩) 
জাযণ। পরীনহে (১৪) অলাভ পরীসহ্ে (১৫) রোগ পরীসহে (১৬) তণফাস 

পরীসহে (১৭) জল্ল পরীসহে (১৮) সক্কার পুরক্কার পরীসহে (১৯) পন্ন 

পরীসহে (২০) অন্নাণ পরীসহে (২১) দংসণ পরীসহে (২২) পরীসহাণং 

পবিভত্তী কাসবেণং পবেইয়া তংভে উদাহরিস্সামি আথুপুব্বং সঈণেহমে | * 

ইহার পর একে একে প্রত্যেক পরীলহের বিশেষভাবে পরিচয় দেওয়া হ্ইয়াছে। আর, 
সঙে সঙ্গে বুঝাইয়া দেওয়! হইয়াছে, কি বাহা কি মানস- সকল উপদ্রবেই চাঞ্চল্য 

পরিত্যাগ করিতে হুইবে। রৌদ্র বুষ্টি বঞ্ধীবাত, ক্ষুধা তৃষ্ণ রোগ শোক, লজ্জা ভয় 

অপমান, সুখ সন্তাপ মোহ্--কিছুরই প্রতি জক্ষেপ করিলে চলিবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে মত্তু- 

.*. এই দ্বাবিংশ পরীসহের সংজ্ঞা, উচ্চারণ ও বরণাবন্তাস প্রভৃতি সবে বিবিধ আছে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। এই 
থ০ও৭ ৭০ পৃষ্ঠায় পরীসহ (পরিপহ, পরীবহ ) বিষয়ে যাহ! লিখিত হওয়াছে, তদ্ুষ্টে বিষয়টা বোধগম্য ইইবে। 

+১৮ ০ 



১৫৪. | ভাঁয়তবর্ধ। 

ছ্তী যেমন আততারীকে বিনাশ করে, সেই ভাবে বহিরভ্যান্তরের সমগ্ত. শত্রকে পরজিয 

ফরিতে হইবে )--"নাগো। সংগাম সীসেবা সুরো অভিহণে পরং।* সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ 
রতি হওয়! চাই। রতির--আনক্তির এক প্রধান আশ্রয়-স্থান--রমণী। . অন্তান্ত সঙ্গেও 

ঘ্লমণীর সম্বন্ধে যে মত ব্যক্তঃ পরীসহ-প্রসঙ্গেও জৈনশাসন্ত্র সেই উপদেশ দিতেছেন; থা, 

"সংগে! এস মণুদ্পাণং জাও লোগংসি ইখিও। জ্স্স এয 

পরিন্ায়া সৃুকউং তন্স সামণং॥। এব মাদায় মেহাবী 
পংকতুয়াও ইথিও। নো তাহিং বিহয়েজ্জ। চরেজ্জও গবেসএ ॥* 

অথ, 'ইহসংসারে রমণীর প্রতি মান্গুঘের আসন্কি শ্বাভাবিক। যিনি তাহা উপলব্ধি 

করিয়া সে আসক্তি পরিহার করিতে পারেন, তিনিই শ্রমণ-ধর্দ পালন করিতে সমর্থ 

হন। যে মেধাবী পুরুষ রমণীকে পক্কত্বরূপ জ্ঞান করিয়! তাহাতে লিপ্ত না হন, পরস্ত 
আত্মচিস্তায় অভিনিবিষ্ট থাকেন, রমণী হইতে তাহার কোনই অনিষ্ট সাধিত হয় না। 

গুক্তিকামী সন্নাসীর সর্বদা স্মরণ রাখ! কর্তব্-_ইহজীবনই কর্ঘের শেষ নহে।' সংঘম* 

লাধনার ছার! উন্নত অবস্থা লাভ হইতে পারে। এই বুদ্ধ লইয়া ধাঁহারা কর্মক্ষেত্রে 

অগ্রসর হন, তাহারাই পরীসহ-বিজয়ে সমর্থ হইতে পারেন । সৎকর্মের ফল--এ জীবনে 

1 হয়, পরজন্মে প্রাপ্ত হইব,--এই সত্যতত্ব প্রাণে প্রাণে ধারণ! করিয়া মানুষ সৎকর্ম, 

ঈীল হও) তোমার মুক্তির পথ কেহই রোধ করিতে মমথ” হইবে না। 

ইহুসংসারে মোক্ষসাঁধনের উপার়ন্বরূপ চাঁরিটা পরম তত্ব আছে। বহুজন্মের পুণাপু্জ- 

ফলে দে তত্ব অধিগত হুয়। সেই পরম তত্ব-চতুষ্টয়ের আদিতৃত--মনুষ্যজন্য । বিশ্বসংসারে 
অনস্ত প্রাণিপর্য্যায় বিচরণ করিতেছে। কিন্তু ছুল্ভ_-এই মনুষ্যজন্ম। 

ব্টির এই শ্রেষ্ঠ-ম্বন্দর মনুষ্য-জন্ম, ,রুত সাধনার ফলে যে লাভ করা 

যায়, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? কত কোটী কোটা জন্মের 

অভ্যন্তরে বিচরণ করিয়া! পরিশেষে মন্ুম্য-জন্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়! পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ__- 
তাহাদের জীবন-_আহার বিহার শয়ন শ্বপন প্রভৃতিতে অতিবাহিত হয়। সে সকল জন্মে 

এমন কর্ম সম্তবপর বলিয়া মনে হয় না,--যদ্দ্ারা উচ্চগতি লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু 

মনুষ্যজন্মের কর্ম্মফলে উচ্চ ও নীচ উভয় গতিই মনুষ্যের আয়ত্বাধীন। সেই জন্তই শাস্ত্র 

বলিয়াছেন,--মনুষ্যজন্ম লাভ এক পরম-তত্ব লাঁভ। দ্বিতীপ় পরম তন্ব-_ধর্মলাভ। 

শ্রুতিধর্ম শ্রবণ, শ্রুতিধর্খে শ্রদ্ধা, শ্রুতিধর্মে রুচি অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস-- ইহাই হইল তৃতীস়্ 

তস্ব। মন্ুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া ধিনি “ন্ম কি*--তাহ! জানিতে পারিয়াছেন, আর "খর 

কি*--তাহ! জানিম্না তৎসন্বন্ধে শ্রদ্ধাবান হইতে পারিয়াছেন ;-ত্রিবিধ তত্ব তাঁহারই অধিগত 
হইয়াছে। চতুর্থ তন্ব--সংযম-সাধনা। সংযমে সাধবাচার-্পালনে ধাঁহার বীর্যয-সামথ্য-শক্তি 

সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, চতুথ” তত্ব তাহারই অধিগত। এ বিষয়ে জৈনশাস্ত্ের উক্তি,_- 
ণ্চত্তারি পরমংগাণি ছুল্লহাণী হজংতুণে।। মাণথুসত্ং সুইসদ্ধা সংজমংমিয়বীরিয়ং ॥ 

চউরংগং ছুলুহং নচ্চা সংজমং পড়িবজ্জিয়া( তবসা ধুয় কম্মং সেসিদ্ধে হবই সাসএক্তিবেমি ॥৮ 
অর্থাৎ, 'চতুর্িবধ পরম তত্ব অব্গত হইয়া ধিনি আত্মপংযমন্টীল দ্বধর্মপরা়ণ, তাহার 

পরম তত্ব- 
চতুয়। 



জৈন শাস্ত্রের শিক্ষা । ১৫৫ 

কর্মীবশেষ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়ঃ এবং তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে সমথ হন।” বিনয়ে যাহার 

সৃটনা। পরীসহে খরাহার পরীক্ষা, পরমতত্ব অধিগত হওয়ায় তাহার চরমোতকর্ষ--সিদ্ধিলাভ। 

জব-জন্মান্তরের বহু পুণ।ফলে মন্ধব্য জীবন লাভ করিয়াছ। মান্য! মনে রেখ--এ জীবন 

চিরস্থায়ী নয়; মনে রেখ--তোমার ইচ্ছায় এ জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না) মনে রেখ-__ 

পর্বত্রত। আঘুঃকাল দিন দিন ক্ষয় পাইয়। আসিতেছে; মনে রেখ--সময় অতীত 

ও হইলে, বার্ধক্য আসিয়া আক্রমণ করিলেঃ আর অবসর পাইবে না। 

অপকিব্রতা। সুতরাং সতর্ক হও। পাপকর্ে কখনও সুখ নাই। কুকর্শের দ্বার! 
ধনন্ঞ্চয় করিয়। যে জন স্ুখী হইবার খাকাজ্ষা করে, কামনার পাশে আবদ্ধ হইয়া 

সে জন ছুঃসহ নরক-ন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে । এ বিষয়ে জৈনশান্ত্রের উক্তি; যথ1,_ 

*জে পাব কন্মে হিংধণং মণুসা সমায়য়ংতী অময়ং গহায় 

পহায়তে পাঁস পঞ্ণট্রিএ নরে বেরাণুবদ্ধা নরয়ং উবেংতি ।* 

অসৎ কর্মের দ্বারা, অপকর্শের দ্বার! মানুষ যে. নরকে পাশবদ্ধ হয়, সে কেমন? না 

“চোর যেমন সিঁধের মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া ধৃত হয় ও গুরু দণ্ড প্রাপ্ত হয়; এ 

জীবনে ও পরজীবনে দুক্ন্মকারীর অবস্থাও তদ্রপ।” অপরের অন্তই অনুষ্ঠিত হউক বা 

আত্মন্নখের অভিলাষেই অনুষ্ঠিত হউক, পাপকর্ষের ফলভোগ তোমার নিজেকেই করিতে, 

ইহবে। আঙ্মীয়ন্বজন কেহই ত্বোমার সে পাপ-কন্দ্ের ফলভাগী হইবে না। অসতক. 

জনকে ইহলোকে বা পরলোকে রক্ষা করিবার কেহই নাই। অথ-দস্পৎ্ৎ কখনও কাহাকেও, 

পাপকর্ধের ফলভোগ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যে জন পাপাচারী, সে জন্ 

ধদ্মপথ দেখিয়্াও দেখিতে পায় না। আলোক নির্বাপিত হইলেঃ অন্ধকারে যেমন কিছুই; 

দৃষ্টিগোচর হয় না, জ্ঞানের অভাবে মানুষও সেইরূপ সকলই অন্বকারময় দেখে. 

“তেণে জা! সংধি মুহে গহীএ নস কন্পুণা কিচ্চই পাবকারী। এবং 

পদ্মা পেচ্চ ইহংচ লোএ কডাণ কম্মাণ ন মোকৃখ অর্থ ॥ সংসার মাবণ 

পরস্স অষ্র! সাহারণং জংচ করেই কন্ম কম্মদ্স তে তস্ল উবেই কালে 

ন বংধ বাবংধবয়ং উবেংতি ॥ বিত্তেশতাণং ন লভে পমভ্তে ইমস্সিলী এ 

অদুবাপরথা। দীবগ্লপট্টেব অগংতমোহেনেয়াউন্টং দুম দষ্টুমেব 1” 

অজ্ঞানী নিদ্রত থাকেন; জ্ঞানিজন সদ সতর্ক ও সদ জাগরুক আছেন। পাপ 

নিয়ত প্রলোভন-জাল বিস্তার করিয়৷ মানুষকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। সুতরাং 

প্রতপদবিক্ষেপে সতর্কতা প্রয়োজন । পাপের প্রলোভনে বশীভূত না৷ হইয়!, কামনাকে 

দমন করিয়া শিক্ষিত অশ্ের যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের স্তায়, যিনি সংসারে বিচরণ করিতে পারেন, 

মোক্ষ তাহারই অধিগত হয়। পাঁপঙ্গনিত অপবিভ্রতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 
বাহ্বস্ত সর্ব! চিত্তকে চঞ্চল করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছে ; সুতরাং চিত্তকে সর্বদা বাহ্াবস্ত 
হুইতে দুরে রাখিবার চেষ্টা! কর। ভ্রান্তি দূর কর। অহঙ্কারে জলাঞ্জলি দাঁও। প্রবঞ্চন। পরিহার 
কর। কামন! বিসজ্ফ্িত হউক। উহাই. পবিত্রতা । যাহারা অপবিত্র) পাপী ও মিথার 

বশীভূত, তাহারাই কেবশ অন্গরাগের ও বিরাগের অধীন,--তাহারাই কেবল কাঁমলার ৭:৪ 



১৫৬ ভারতব্ৰ । 

হইয়া আছে। সেরূপ মান্ছনকে অপবিত্র বলিয়। জানিবে ) আর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্ধ্যস্ত 

ধর্মাঞ্ছরাগী থাকিকে। যাহার! পাপী, তাহারা কামনার দাস ; ধাহারা নিষ্পাপ, তীহারাই শিক্ষাম। 

“মংধান্ কাপা বন্ছণী হপিজ্জা তহপ্পগারেন মণং ন কুজ্জ!। রকৃথেজ্জ কোহং বিণ এজ্জ- 

মাণং মায়ং ণসেবেজ্জপহেজ্জলোহং॥ জে সংখর! তুচ্ছ পরপ্লবাইভেপেজ্জ দোসাণু- 
গা! পরোজ্ঝ! এএ অহ ম্মোত্তি ছুগংছমাণোকংখেগুণে জাব সরীরভে উত্তিবেমি।” 

সত্য বটে? ইহুসংসারে পাপীর লক্ষণ_সকাম; আর নিষ্পাপ যিনি, তিনি নিফাম 

(অকাম)। কিন্তু একটা বিষয়ে এ ভাবের ব্যত্যয় দেখি! সেখানে উভয়ে পরস্পর আর 

ক হি বিপরীত-ভাবাপন্ন। সেখানে- নিষ্পাপ ধিনি, তিনি সকাম) আর 

অকাম মরণ। পাপী ধিনি, তিনি অকাম। সে কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ বিষয় সম্বন্ধে? শান্ত 
বলিতেছেন__মরণ-সন্বন্ধে। সকল বিষয়েই মানুষের কামন! দেখি; কিন্ত 

মরণ-সন্বন্ধে মানুষ সম্পূর্ণবূপ কামনা-রহিত। মৃতুটর জন্য মানুষ কখনও কামন। করে না? 

তাই মৃহ্যু ছুই প্রকার; ইচ্ছা-মৃত্যু ও অনিচ্ছ'-মৃত্যু; সকাম মরণ ও অকাম মরণ। যথা )-_- 

“সংতিমেয় ছুবেটাণা অকৃথায়া মরণং তিয়া। 

অকাম মরণংচেব সকাঁম মরণং তহ! ॥ 

বালাণং অকামংতু মরণং অসইং ভবে। 
পংডিয়াপং সকামংতু উক্কোসেণং সইং ভবে ।” 

অক্ঞানী মূঢ় জনের মৃত্যু--অকাম মরণ নামে অভিহিত হয়। তাহারা মৃত্যু চাহে ন! 
বলিয়াই পুনঃপুনঃ জন্মের অধীন হক্জ। পাঁপরূপ কর্-বন্ধন মরণের পরেও তাহাদিগকে 
সংসারে টানিয়া আনে । কিন্তু ধাহাদের মৃত্যু সকাম, অর্থাৎ সংসারের কোনও মায়া 
মমতা বাঁহারদিগকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই, পরস্ত মৃত্যুই ধাহাদ্দের একমাত্র কামন!র 
বিষয় হইয়াছে, তাহাদিগকে আর কখনও জন্স জঃা-মরণের আবর্তে কষ্ট পাইতে হয় 

না) কামনানুরূপ মৃত্যু_মহানির্বাণ--তাহাদ্দেরই অধিগত হয়। মহাবীর স্বামী বলিয়! 

গিয়াছেন,_-“মৃটজন ইহণোৌকিক সুখের জন্ত কত জীবের প্রতি কত নির্দান্স ব্যবহার করিয়া 
থাকে। যাহারা এীহিক স্ুথে ও আমোর্দে আসক্ত, তাহারা কি বিষম ভ্রান্তিজালে, 

আবদ্ধ আছে! তাহারা মনে করে--পরলোক কখনও দেখি নাই+ কিন্তু ইহুলোকের 

স্বুখ গ্রত্যক্ষীভূত।” তাহারা আরও বলে--“তোমার ইহজীবনের সুখ তোমার আয়ত্তাধীন। 
কিন্তু পরজীবন অনিশ্চিত। পরলোক আছে কি না, কে বলিতে পারে ? এবিধ চিন্তার 
ফলে, লোকান্তরে অবিশ্বাসবান হইয়া অজ্ঞানী জন ফত-কিছ্ব পাপ কর্মের অনুষ্ঠান করে। 

সেই আব্বাসের ফলেই প্রাণিহত্যা মিথ্যা প্রবর্চনা কপটত। মদ্ভপান মা।ংসাহার প্রভৃতি অপকর্ম 

করিয়াও সব্থকার্ষ্য করিতেছি বণিক! মান্য মনে করে। আর তাহারই ফলে তাহাদিগকে 

পুনঃপুনঃ জন্ম-জরা-মরণের যন্ত্রণা ভুগিতে হয়।” এ যে নির্বদ্ধিতার ফল, এ ষে অজ্ঞানতার 

গরণাম, গৈনশান্ত্র একটী সুন্দর উপমায় এইরূপে তাহ! বুঝাইয়। ধিয়াছেল ) যথ'।_" 

"জহসাগডিউজ।ণং সংনং হিচ্চা মহাপহং বিসমং মগ্গ মোইণে। অকৃখে ভগগংমি সোয়ঈ। 

এবং ধন্মং বিউক্বন্ম অহন্মং পড়িবজ্জিয়া বালে মচ্চ, সং পত্তে অকৃখে ভগ.গেব সোঁয়ঈ ॥ 
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অথ1২,-'যেমন কোনও শকটৰান, অক্ঞানত। নিবন্ধন, সমতল পথ পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর 

পথে শকট পরিচালনা করিতে গিয়া! শকটের অক্ষভঙ্গে অন্ুশোচনার অন্তর্দাহে দর্ধীভূত 

হয়) সেইরূপ অজ্ঞজনঃ ধর্মপথ পরিত্যাগ করিয়া অধন্ম-পথ গ্রহণ পুর্ববকঃ অনুতাপের 

দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে।” মৃত্যু সম্মুখীন বুঝিয়া অজ্ঞজন আতঙ্কে কীপিয়া উঠে। - তখন» 

মৃত্য আমিয়া কেশাকর্ষণ করিয়া! তাহাকে লইয়া! চলিয়া! ফাঁয়। তাহার সেই মৃত্যুই 
অকাম-মৃত্যু-_অনিচ্ছা-মৃত্যু। আর, ধাছার1 মৃত্যু নিকট দেখিয়া আনন্দিত হন, আনন্দে 

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, তাহাদেরই মৃত্যু--সকাম মৃতা-_ইচ্ছা-মৃত্যু। জ্ঞানিজন 

ছুই প্রকার মৃত্যুরই ম্বরূপ-তত্ব অবগত আছেন, ছুই প্রকার মৃত্যুরই সাফল্য-অসাফলা, 

তুলাদঙ্ে পরিমাপ করিয়। দেখিয়াছেন; দেখিয়া, তাহার পরিশেষে সকাম-মৃত্যুরই-_ হচ্ছ" 

মৃত্যুরই অনুসরণ করিয়াছেন। 

যাহারা সত্য তত্ব অবগত নহে, তাহারাই ছুঃখ-কবলিত ; তাহারাই অনস্ত সংসারে অনস্ত 

যন্ত্র ভোগ করিয়া! থাকে। চুল ও চতুর বাক্য মুক্তি অধিগত হয় না। দার্শনিক বিতর্কেও মোক্ষ- 

লাভ সম্ভবপর নহে। ভওজন শুধুই বিতর্কের ছটায় মনুষ্তকে ভুলাইতে 

চায়। মুচ্জন পাঁপ-কর্মের ফলে কেবলই অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে » 

অথচ, তাহারা আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া! বড়াই করিয়া আসিতেছে। 

ফলতঃ পার্থিব পদার্থে অন্ুরক্ত আত্মতত্ব অনভিজ্ঞ ভওজনের মুক্তি কখনই নাই। অপিচ,_ 
“জে কেই সরীরে সন্ত! বঞ্রে রূবেয় সবরসো। | 
মণসা কাঁয় বক্কেণং সব্রেতে দুকৃখ সংভব। ॥৮ 

ষে জ্ঞানবাদী, শারীরিক সুখান্বেষী হইয়া গৌর আদি বর্ণের, সুন্দর-নয়ন-নাঁসাদি অবয়বের ও 
শব্দ-রস-গন্ধ-ম্প্মদি গুণের অনুরাগী হয়, এবং কাঁর়মনোবাঁক্যে তৎ্নমুদায়ে সংলিপ্ত থাকে ॥ 

তাহাকে নিশ্চয়ই ছুঃখভাগী হইতে হয়। সে জন মুগপতঙ্গমীনমধুপমাতনবৎ ইহলো!কে 

যথামরণ দুঃখভাগী এবং পরলোকে আত্মধ্যানে মৃত্যু-হেতু অশেষ ছুঃখের অধিকারী ভয়। 

মানুষ জন্মন্ন্মাস্তরে প্রহিক সুখের দাস হইয়] রহিয়াছে। এ্রহিক স্ুুথে যাহারা 

আপনাদিগকে সুখী বলিয়া! মনে করে, তাঁহাদের অবস্থার সহিত একটা গৃহপালিত মেষের 
আঁক. তুলনা হইফ্জা থাকে। গৃহস্থ যেমন মেষ-শাবককে দৈনন্দিন খাস্যদানে পরিপুষট 
ও. করে, এবং শেষে একদিন তাহাকে থণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অতিথি- 

অনন্ত বধ! অভ্যাগতের বা আত্মীয়-অন্তরন্সের উদরপুর্তির সহায়তা করে; মানুষের 
সাংদারিক ন্ুখভোগঞ€ সেই গ্রকার। ইন্দ্রিয়মমূহ নিত্য-নূতন উপভোগ্য দ্রব্যে যখন আকৃষ 
অভিভূত হইয়া! পড়ে, কালের করাল হস্ত আসিয়া ৩খনই তাহার মুগচ্ছেদে প্রাবৃত্ত হয় $;-- 

নিত্যনুতন তৃণাদি ভক্ষণজনিত স্থথে আত্মহার! মেষশাবকের পরিণতির স্তায় ইন্দ্রিয়সুথ" 
প্রমত মাঈষের পরিণাম হুঃখকর হুইয়! আসে। এইন্ধপ আর একটী দৃষ্টান্ত আছে। 

তিন জন বণিক বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। একজন ষথেই লাতবান হন। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি মূলধন মাত্র লইয়া দেশে গ্রত্যাবৃত্ত হন। তৃতীয় ব্যক্তি ষথানর্বস্ব ন্ট করিয়। 

আসেন। মানুষের জীবন-নাট্য এইবুপ প্রহেলিকাময়। মর্খার্থ অনুধাবন করিয়া» মানুষ, 

ভণ্ডের 
মুক্ত নাই। 



১৫৯৮ তাঁরতবর্ষ। 

ধর্ম-পথের পথিক হও । তোমার মূলধূন-__মনুষ্মজন্ম । যদি লাভবান হও-_সে ন্বর্গ। মুলধনের 

বিনাশ অর্থ-_ছুলভ মন্ুষ্য-জন্ম ভ্রষ্ট হইয়া নরকের কীটমধ্যে বা নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ। 

সকল পথই তোমার জন্ত মুক্ত রহিয়াছে; লাভালাভ ভোমার কন্ম-সাপেক্গ। যদি লাভবান 

হইতে চাও, কর্ম-বন্ধন ছিন্ন কর? যদি ডুবিয়! মরিবার অভিলাষ থাকে, তবে তে 

যেমন গ| ভানাইয় দিয়াছ, তাহাতেই শেষ হইবে। যে জন কামের ক্রীতদাস হইয়া আছে, 

তাহারই মুলধন পর্য্যন্ত ন& হইতে বসিয়াছে )-_মনুস্-অন্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া! তাহাকে 

নীচ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হুইবে। মনুষ্যত্ব-রূপ তাহার যে মূলধন ছিল, কামনার 
বশীভূত হই অপব্যয়ে সে ধন সে যে উড়াইয়। দিল! এইরূপ, যে জন কেবলমাত্র মূলধন লইয়! 

ফিরিয়া! আমিল, সে কেবল আপনার মনুষ্যতটুকু বজায় রািয়াছল মাত্র; অর্থাৎ, সংসারে 

থাকিয়া গৃহীর যেটুকু কর্তবা, সেইটুকু মাত্র পালন করিতে সমর্থ হইয়/ছিল) অধিক আর 
কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু ধিনি, মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়৷ মন্ুষ্মের- আধক 

কর্তব্য পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; অমানুষিক গুণ-গরিমার পরিচয় দিতে পারিয়- 

ছিলেন; তিনিই লাভবান হইয়াছেন,-অনস্ত সুখের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন। পাথিব 
সখ আর কতটুকু সুখ? কুশাগ্রে নিপতিত জলবিন্দু যেমন মহাসমুদ্রের অনস্ত জলরাশির 

সহিত তুলিত হইতে পারে না, প্বর্গীর় সুখের তুলনায় ইহজগতে মনুষ্তের সুখ ততটুকু 

মাত্র। কুশাগ্রে পতিত একখিন্দু জলবৎ এঁহিক সুখের কামনায়, কেন মানুষ অনন্ত অসীম 

সৃথ-সমুদ্রকে উপেক্ষা করিতেছে? এ সকল বিষয়ে জৈন্শান্ত্রে ঝড় জুন্দর উক্তি দৃষ্ট হয়। 
তছুক্ত তিন জন বণিকের লাভালাভ প্রসঙ্গ ; যথা,-- 

প্জহায়তিগ্রিবগিয়ামুণংঘিস্তুণনিগরক্সা। এগোতখলহএ লাভং এগোমুলেণ আগও ॥ 

এগ! মূলংপি হারিত্া। আগও তথ বাণিও ববহারে উবমাএসা এবং ধন্মে বিয়াণহ ॥ 

মাণুসত্তং ভবেমুলং লাভে দেব গঈভবে। মূল ছেএণ জীবাণং নরগং তিরক্থন্তণং ধুবং ॥” * 

কুশাগ্রে জলবিন্দু ও মহানমুদ্রে জল-রাশির সহিত এঁহিক নখের ও অনন্ত স্থখের তুলনা »-- 

প্ৰারং জহাকুনগগে উদযং সমুহেণ সমংমিপে। 
এবং মণুন্সয়্াকামাদেবাদেবকামাণ অংতিএ ॥ 

কুপগগমিত্তা ইমেকামা সন্নিরুদ্ধংমি আউএ। 

ক্স হেউং পুরাকাউং জোগকৃখেমং নসংবিদে ॥৮ 
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থিনি প্রানী বন, তিনি গাঁপীর ও পুণ্যবানের অবস্থ। তুঙ্গনা করিয়া, পাপীর অবস্থা 

পরিত্যাগ পূর্বক পুণ্যবানের অবস্থা গ্রহণ করিবেন। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুনিপদবাচ্য। 

পতুলিয়াণ বালভাবং অবালং চেব পংডিএ। 
চইউণ বালভাবং অবালং সেবই মুণিততিবেমি ॥৮ 

এই অনন্ত ছুঃখপুর্ণ সংসারের ছুঃখবন্ধন হইতে কি প্রকারে পরিত্রাণ লাভ হইবে? 
সাধকের চিত্তে যখনই এই চিন্তার উদয় হয়, যখনই তিনি সংসারের অন্ত ছুঃখের প্রতি 

দৃষ্টিপাত করেনঃ তখনই তাহার মনে সত্যের আলোক উদ্তাপিত হয়। 

রা এ্রহিক নখের লালন! পরিত্যাগ ক্ষরা বড়ই কঠিন। একদিকে 

আত্মীয়জনের স্েহানগরাগের বন্ধন, অন্তদ্দিকে নিত্য-নুতন স্থথের লালসা। 

যে মন্ুষ্যকে চাগ্গিধিকে এবছ্িধ বৃতির দ্বার বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, সে কেমন করিয়া 

ঘুক্তিলাভ করিবে? বাহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তিনি দেখিতেছেন, সে মুক্তির 

এক উপায়-_তৃষ্া-ত্যাগ। ধিনি প্রকৃত সাধক, ধিনি প্রকৃত ভিক্ষুধস্মীবলম্বী, তিনি কখনই 

তৃষ্চার বশীভূত নহেন। তাহার অনুরাগেরও কেহ নাই, খিরাগেরও কেহ নাই। ভাল 

বাসিলেও তিনি কাহাকেও ভালবাসেন না; আবার, ভাল না বাদিলেও তিনি সকলকেই 

ভালবাসেন। সর্ধাত্র সমদর্শনই তাহার তৃষ্ণাত্যাগের মুল। তান বুঝিয়াছেন,__তৃষ্ণার 

নিবৃত্তি কিছুতেই নাই, কামনার পুরণ কখনও সম্ভবপর নহে, সমগ্র পৃথিবীর গ্রশ্্য্য প্রাপ্ত 

হুইলেও মান্ুদের আকাঙজ্ষার পুরণ হয় না। তিনি বুঝিয়াছেন--কামনা-ত্যাগেই পরিভ্রাণ। 

“কসিণৎপি জো ইমং লোয়ং পড়িপুঞ্জং দলেজ্জ একস্স তেণাখিসেন 

তুসেজ্জ ইই ছুগ্নরএ ইমেআয়॥ জহা লাভোতহা! লোভোলাভা- 
লোভো। পবড্টই। দৌমাপকল্পং কজ্জং কোভীএবি ননিট্িয়ং | 

মানুষ ;যতই বিত্তৈশ্ব্্য প্রাপ্ত হয়, ততই তাহার অভাব বাড়িক্না যায়। তুমি যতই 
পাইবে, ততই তোমার অভাব বাড়িবে। আয়ের সঙ্গে সঙ্গে নৃতন অভাবের সৃষ্টি হয়। 

ছুই “মাসা” মাত্র অর্থ প্রান্ত হইলে বাহার অভান মিটিত, কোটী মুদ্রা পাইয়াও সে এখন 

সন্তুষ্ট নহে। এ সংসারের রীতিই এই! জৈনশান্ত্রের এই উক্তি হিন্দুশান্ত্রের একটী 
শ্রেষ্ঠ উপদেশের সহিত সাঘৃশ্ব-সম্পন্ন। সে উপদেশ--তৃষ্ণাবধিং কো! গতঃ1, যথা-- 

“নিঃশ্বো ব্ঙিশতং সতী দশশতং লক্ষং সহআধিপো, 

লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেখরত্বং পুনঃ। 

চক্রেশঃ পুনরিজ্জাং সুরপতি ব্রহ্মাপদং বাঞ্চতি। 

রক্ষা বিষুপদং হরিহরপদ্দং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ ॥* 

অর্থাৎ,__নিঃস্ব দরিদ্র জন শত মুদ্রালাভের আকাজঙ্ষা করে; কিন্তু শতমুদ্রা প্রাপ্ত হইলেই 
সে আবার সহস্র মুদ্রার আকাঙ্ষা করে। সহআ্াধিপ লক্ষপতি হইতে চায়; লক্ষপতি 

ক্ষিতিপালক হইতে আকাজ্ষা করে। ক্ষিতিপতির আকাজ্ষা-_চক্রেশ্বরত্ব-লাভ ; চক্রেশ্বর 

ইন্্রত্বের অভিপাষী। স্থরপতি ব্রহ্মাপদ আকাজ্ষ। করেন। ত্রহ্মা্খ বিষুঃপদ-প্রাপ্তির, 

আর আ্রীহরির হর-পদ লাভের আকাজ্ষ।। তৃষ্ণার সীমা কে নির্ণ্ করিতে পারে? এই 



২৬৬ ভাঁরভবর্ধ। 

শ্লেক কোমিও শৈবের রচনা বলিগ্না মলে হইতে পারে; কিস্ত, তাঁহ! হইজেও, ইহা! থে 

সনাতন শান্ত্রোক্তির প্রতিধ্বনি, তাহাতে সংশয় নাই। 

তৃষ্ণাত্যাগের দৃষ্টান্ত-ত্বরূপ জৈনশান্ত্রে সুন্দর একটী উপাখ্যান আছে। নমী নামে মিথিলায় 
এক রাজা ছিলেন। কোনও এক ভ্রান্তিবশে স্বর্গচ্যুত হইয়! তিনি মিথিলার রাজবংশে জন্মগ্রহণ 

করেন। মর্থ্যে মনুস্থজন্ম পরিগ্রহ করিলে, পুর্ববার্জিত কর্্মফলে, তাহার 

279 পূর্বস্থতি জাগিয়! উঠে। তখন তিনি রাজ্যৈস্বর্য পরিত্যাগ করিয়া 

প্রত্রপ্্যা গ্রহণ করেন। সখের রাজধানী মিথিলা, প্রাণপ্রিয়! সহধর্মিণী, 

দ্লেহাধিক কুমার, সৈন্ত-সামস্ত, দাসদানী, পরিজনবর্গ--কোনও আকর্ষণই তথন আর তাহাকে 

আকৃষ্ট করিতে পারে ন। পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, তিনি যেদিন প্রত্রজ্যায় গমন 

করেন) ব্রঙ্গণর বেশ ধারণ করিয়া, শক্রদেব তাহাকে গ্রতিনিবৃস্ত করিতে প্রয়াস পান। 

রাজা নমীর নিকট উপস্থত হুইপ শক্রর্দেব প্রথমেই জিজ্ঞাস বরেন,_-প্রাজন্ ! 

মিথিলা আজ কেন আর্তনাদদে পরিপূর্ণ! প্রাসাদ-মধ্যে এবং প্রতি গৃছে কিসের ক্রন্দন- 

কোলাহল শ্রুত হইতেছে ?” 

প্রশ্মের মন্মার্থ উপলব্ধি করিয়া, রাঁজ। উত্তর দিলেন,--"মিথিলাঁয় মনোরম! নামে এক পুণা- 

তরু আছে। পত্র-পুষ্প-ক্ষল-সমান্বত সেই তরু লিগ্ধছায়। দান করত। সে তরু বহু পর্মীর 

প্রির-নিকেতন ছিল। লহসা বিষম ঝঞ্চাবাতে আজ সে তরু প্রকম্পিত। পাক্ষগণ কুলায়- 
ভ্রষ্ট নির্যাতনগ্রস্ত ছুর্দশাক্লি্ ; তাই তাহার! উচ্চ চীৎ্কারে দিক গ্রতিধ্বনিত করিতেছে ।” 

উত্তর শুনিয়, দেবরাজ কছিলেন,--“আপনার প্রাসাদ অগ্নিসংযুক্ত । আগ্ন ও বঞ্ধা যুগপৎ 

আপনার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছে। রাজন! আপনার অন্তঃপুর রক্ষার প্রতি এখনও 

কেন আপনি উদ্দাদীন রহিয়াছেন ?* 

রাজ! উত্তর দিলেন,__-"আমি বড় সুখী; কেন-না, আমার আর আপনর ঝণিবার কিছুই 
নাই। মিথিলায় আগুন লাগিয়াছে; তাহাতে আমার তো! কিছু পুড়িবে না! যে ভিক্ষু 

পুত্র-পরিজন পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, যাহার কর্ুত্োত অবরুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে 
নুখকর অথব! দুঃখকর কিছুই তো। থাকিতে পারে না! যিনি গৃছত্যাণী সন্ধ্যামী, ঘিনি সকল 

বন্ধন হইতে বিমুক্ত, যিনি কাহারও সহিত কোনও বিষয়ে সন্বন্বযুক্ত নহেন বলিয়। আপনাকে 

বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহার আবার অশান্তির কারণ কি আছে?” 
ইন্দ্র কহিলেন _”নাপাঁন ক্ষত্রিয়? প্রাচীর, তোরণ ও ছুর্মসমুহ প্রস্তুত করুন, পরি 

খনন করুন? শতঙ্্ী গ্রস্ততে প্রবৃস্ত হউন! তবে তে! আপন ক্ষত্রিয় বলিয়। পারচিত হইবেন !” 
রাজ। উত্তর দিলেন,-_হী ! ক্ষত্রিয় তিনিই বটেন)--ধিনি ধরন্বিশ্বাসকে হর্গরূপে 

পরিণত করিয়াছেন।--ধাহার তপঃসংযম সে দুর্গঈ-তোরণের অর্থলরূপে পরিণত হইয়াছে; 

যাহার ক্ষাস্তিরপ সুদৃঢ় প্রাকার নগরকে বেষ্টন করিয়া আছে,_আর ত্রিগুপ্তর (যনোগুপ্ডি, 

বাগওুপ্তি, কায়গুপ্তি) ভ্রিবিধ উপায়ে যিনি সে নগর অজয় করিয়া রাখিয়াছেন। পরাক্রম- 

রূপ ধন্গঃ হর্ধযারূপ ( পদচারণ প্রভৃতিতে সতর্কত1) জা, ধৃতি বা সস্তোষ-রূপ গ্রতাঞ্চ ( ধন্ুঃ- 

প্রাস্তভাগ ), সত্যরূপ পারমস্থন-- এতদ্বারা, ধিনি কর্মরূপ শত্রর হৃদয়ে দংঘম-রূপ লৌহ-তীর 



জৈন-ধর্মনীতি । ১৬১ 

বিদ্ধ করিয়া জয়লাভে সমথ” হন, তাহার আর ভাবনা কিসের? তিনিই তে অনায়াসে সংসার 

হইতে বিমুক্ত হন 1১ তিনিই তো প্রকৃত ক্ষত্রিয়! এ বিষয়ে রাজ! নমীর উক্তি; যথা, 

"সন্ধংচ ণগরং কিচচা তবসংবর মগগলং। খংতীনিউণপাগারং তিগুত্তং ছপ্পধংসগং ॥ 

ধণুপরক্কমং কিচ্চা জীবংচ ইরিয়ং সয়! । ধিইংচকেয়ণং কিচ্চা সচ্চেণং পলিমংথএ & 

তবণারায় জুত্তেণং ভিত্তণংকম্ম কংচুয়ং। মুণীবি গল্প সংগামে! ভবাও পরিমুচ্চঈ ॥* 
ইন্দ্র কহিলেন,_-পপ্রাসাদসমূহ নিন্দাণ করুন। নুদৃশ্য অট্রালিকাসমূহ নির্মিত হউক । 

তাহার চুড়াসমূহ গগন স্পর্শ করুক। তবে তো আপনি ক্ষত্রিয় বলিয়! পরিগণিত হইবেন !” 

নমী উত্তর দিলেন,--”ইহসংসার পথ-স্বরূপ। পথিমধো ধিনি গৃহ নিম্মাণ করেন, তাহাকে 

নিশ্চয়ই বিপদে পড়িতে হয়। কিন্তু সন্গ্যাসী ধিনি,_-যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই তিনি তাহার 

বাসস্থান লইতে পারেন, ্ ' 
ইন্দ্র উত্তর দিলেন,--প্রস্থ্য-তঙ্করের দঙণ্ড-বিধান করিয়া! জনসাধারণকে রক্ষা করুন; 

দেএমধ্যে শাস্তি স্থাপিত হউক । তবেই তে! আপনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইবেন!” 

নমী উত্তর দিলেন,__ “মানুষ সর্বদাই অন্ায়ফূপে দণ্ড-বিধান করে। নিরীহ জন 

কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়; অপরাধী মুক্তি পাইক় যাঁয়।* 

ইন্দ্র কহিলেন,--“হে রাজন! যে সকল বাজ! আজিও আপনার প্রাধান্ত স্বীকার করে 

নাই, তাহাদিগকে বশে আনয়ন করুন। তবে তো৷ আপনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইবেন! 

নমী উত্তর (দিলেন,_- 

"জো সহস্সং সহস্সাণং সংগামেছুর্জএজিণে |. এগংজিণেজ্জঅপ্ীণং 
এসসেপরমোজও ॥ অগ্প।ণমেব্জুজ্মাহিং কিং তে জুঙ্মো ণবজ্াও। 
অগ্লাণমেব অগ্পাণং জুইত্তা স্ুহমেএ॥। পংচিদিয়াণ কোহংমাণং 

মায়ংতহেবলোহংচ। ছুজ্জয়ংচেব অগপ্লপাণং সব্বমপ্পে জিএজিয়ং ॥” 

মনুষ্য সহত্র সহভ্র হুছির্য শত্রুকে যদিও পরাজয় করিতে পারে, কিন্ত সে শক্রকে জয় কর! 

অপেক্ষা আত্ম-জয়ই প্রধান জয় । মানুষ কেন বহিঃশক্র-জয়ে সংগ্রামে প্রবৃন্ত হয়? আত্মজদ্নের 

জন্য সংগ্রাম কর। বিনি আপনার দ্বারা আপনাকে জয় করিতে পারেন, তিনিই প্রকূত ন্খী 

হন। এই পঞ্চেগ্রিয়, ক্রোধ, অহঙ্কার, মোহ, কামনা--এই সকল আত্ম-শক্রকে জয় করা বড়ই 
কঠিন। উহাদিগকে যখন জয় করিতে পারিবে, মানুষ তখনই সর্বজন্ী হইবে ॥ 

ইন্দ্র কহিলেন,__-"তোমার ম্বণ-রৌপ্যের ভার, তোমার জহরৎ-মপি-মাণিকোর ভাণ্ডার, 

তোমার পোষাঁক-পরিচ্ছদ, তোমার তর-বাড়ী-গাঁড়ী-সম্পত্তি যাছাঁতে বুদ্ধিগ্রাপ্ত হয়, তদ্ধিষয়ে 

চেষ্টা পাও। তবেই তো তুমি ক্ষত্রিয় বলিয়া! পরিগণিত হইবে!” 

নমী উত্তর ধিলেন,-- 

“ম্থবধ রূপ্পস্সর পব্বগাঁভবে সিয়াছ কেলাস সমামসংখয়া | নরস্স লুদ্ধস্স 

ন তেহিং কিংচি ইচ্ছান্থু আগাসসম! অণংতিয়া॥ পুটবী সালী জবা চেব 

হিরঞ্জং পন্গুভিস্হ | পড়িপুঞ্নংন! লমেগস্ন ইই বিজ্জা তবংচর়ে ॥৮ 
'মান্ষের এতই লোভ ।ম, কৈলাস পর্বতের স্টায় অস্যুচ্চ সুবর্থের ও রৌপোর পর্বও সকল 

৬ষ্ট -২১ 
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'পরাপ্ত হইলেও তাহার লোভের শাস্তি হয় না। আকাশ যেমন অলীম অনস্ত, মানুষে 

কাজ্ষাও সেইরূপ অসীম অনস্ত। এই ধনধান্তপুর্ণ বন্ুন্ধরা অর্পণ করিলেও, মানুষের 

'আকাঙ্ষা পু হয় না। সংযম-দাধন। ভিন্ন সে কামনা-নিবৃত্তির উপায় নাই।» 
ইন্ত্র কহিলেন,_-ণআশ্চর্যা ! রাজন! আপনি কলিত স্থথের অনুসন্ধানে কেন প্রত্যক্ষ-মখ 

পরিহার করিতেছেন ? উহ্াই আপনার ধ্বংদের কারণ হইবে।” 

নমী উত্তর দিলেন,--- 

“সল্লং কাম বিসংকামা কামাআসী বিসোপমা । 

কামেপখে মাণ! অকামা জংতি ছুগগইং ॥ 

অহোবয়ই কোছেণং মাণেণংঅহ মাগঈ। 
মায়া গঈ পড়িগ, ঘাও লোহা ও দুহও ভয্মং ॥* 

*ইহুসংসারের সুখ_কাম-_ শব্ব-্বরূপ7; কাম-_বিষ-শ্বরূপ।. কাম আশীবিষবৎ |. যে জন 
কামনার অন্গসরণ করে, সে কখনও ম্ুথী হইতে পারে না! তাহার শেষ পরিণান্ষ 

'বড়ই ছঃখপ্রদ। কাম হুইতে মানুষ ক্রোধে অভিভূত হয়; রাগ হইতে অহঙ্কার আসে; 

তৎপরে মোহ আসিয়া মুক্তির পথ অবরোধ করে। কামনার বশবর্তী মানুষ ইহলোঁকৈ ও 

পরলোকে সর্বত্র অশেষ কষ্ট প্রাপ্ত হয়। 

রাজার উত্তরে ইন্দ্রের ভ্রম-ধারণা অপস্থত হইল। তখন তিনি ছস্মবেশ পরিতাগ করিয়া, 

আত্ম পরিচয় প্রকাশ করিলেন ; এবং যথাযোগ্য অভিবাদন-পুর্ববক রাঁজ! নমীকে কহিলেন,_- 
“আহে! তেনিজ্জি ও কোহো অহে! তে মাণো পরাজিও। অহ! তে 

নিরক্ষিয়! মায়া অহোতে লোভোবসীকও ॥ অহ্ো তে অজ্জবং সাহু 

অহ্োতে সাহু মন্দবং। অহো:তে উত্তমাথং তী অহে! তে মুত্তি উত্তম! ॥” 

'ধন্ত রাজন্!-আপনি ক্রোধ-জরী হইয়াছেন! ধন্ রাজন্!-_-আপনার অহঙ্কার দূরীভূত হইয়াছে! 

ধন্ত রাজন্!_ আপনা মোহ অপস্থত! ধন্ত রাজন্1--আপনার কামনা পরাভূত। ধন্ত আপনা 

সরলত!! ধন্ত আপনার নম্রতা! ধন্ত আপনার সহি! ধন্ঠ আপনার উত্তম! মুক্তি !, 

এ জীবন কয়-দিনের জন্ত? অনস্ত কালসাগরের বুদ্ধীধ্ধ-'এ্ভীবন .. লইয়া, মান্থুম 
কিমের বড়াই করিতেছ? একে এই সীমাবন্ধ অল্প সময় ) সে সময়টুকু যদি তুমি-অবহেলান্ন 

ভারাইয়! ফেল, উপাকস কি হইবে? পত্র পরিশুফ হইলেই বুক্ষ হইতে 

স্বলিত হইয়া পড়ে? দিবা' অত্তীত হইলে, রাত্রি আদলে, মানুষেরও 

সেইরূপ আধুঃ শেষ হইয়া আসে। কুশ-তৃণে শিশির-বিন্দু কতকক্ষণ 
চাকৃন্িকামঘ্ গাকে ? মানুষেরও জীবন কুশতৃণস্থিত শিশিরবিন্দুবৎ। অহারীর স্বামী আপন 

প্রিয় শিষ্য গৌভমকে সগ্থোধন করিয়া তাই বলিতেছেন,_-“গৌতম ! সাবধান হও; 

জীবন-তরী আবর্থে নিগতিত, সদা-সন্কটাপন্ন। সত্বর উত্তর পাপতার লাঘব কর। ভাগা- 

ক্রমে বহু জন্ম পরে হুল মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়াছ; কর্মফলে যেন আর অধঃপতিত 

হইও না। কর্দফলে যদি পৃথিবী-দেছে পরিণত হও, অসংখ্যকাল সেই অবস্থায় কাটিয়া 
বাইবে। কন্দফলে বদি জলদেহ গ্র।ত্ড হ9, আত্মাকে সেই অবস্থাতেই বহুকাল যাপন 

জীবন 

ক্ষণবিধ্বংদী | 
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করিতে হইবে। কর্দফলে অগ্বিদেহে বা বায়ুদছে প্রবিষ্ট হইলে, সেই ভাবেই অসংখ্য" 

কাল কাটিয়। যাইবে । কর্মফলে আরও কত কত দেহে পরিণত হইবার আশঙ্কা আছে” 

একবার অধঃপতন ঘটিলে পুনরুখানের আশা বড়ই অলন। বড় ছলভ-_মনুষ্য-জন্ম-লাভ ! 
মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও আর্ধ্যজন্ম-ল/ভ আবার বু সাধন!-সাপেক্ষ। আবার আধ্যজন্দ: 

প্রীপ্ত হইলেও পঞ্চেন্ত্রিয়ের অধিকারী হওয়! আরও কঠিন। পঞ্চেন্ট্রিয়ের অধিকারী হইলেও. 
আবার ধর্মলাভ সম্ভবপর নহে। আবার সত্যধশ্ম প্রাপ্ত. হইলেও তাহাতে শ্রদ্ধা-অন্ুরাগ 

সঞ্চার হওয়া বড় কঠ্িন। শ্রদ্ধা-মন্ুরাগ সঞ্চিত হইলেও ধর্ম-গ্রাতিপালনে কচিৎ স্পৃহ! জন্মে £ 

কেন না, মানুষ সদাই কামনার দাস, মানুষ সদাই এ্হিক সুখের- অনুধ্যানে রত রহি- 

যাছে। দিন দিন দেহে বার্ধক্যের সঞ্চার হইতেছে ) মন্তকের কেশরাশি শুভ্র হইয়া 

আসিতেছে, কর্ণের শ্রবণশক্তি কমিয়! যাইতেছে, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ভাস পাইতেছে, ভ্তরাণ- 
শক্তি ও স্পর্শানুভব শক্তি লোপ পাইতেছে;, একে একে সব যাইতে ঝসিয়াছে। এ 

সকল দেখিয়া, গৌতম ! তুমি সর্বদা সাবধান হও। আসক্তির সামগ্রী, সমস্ত দূরে 

নিক্ষেপ কর। পদ্মপত্রে যেমন শরতের বারি বর্ষিত হইলে, পদ্মপত্র তাহাতে আসক্ত 

নছে; হে গৌতম! তুমি সেইরূপ অনাসক্ত-ভাঁবে সংসারে বিচরণ কর। দিন ফুরাইয়! 

আমিল।” গৌতমকে সম্বোধন করিয়! মহাবীর ম্বামীর যে উক্তি, তাহার কিয়দংশ ১ 

প্দুমপত্তএ পংডুমএ জহানিবউই রাই গণাণ অব্বএ। 
এবং মণুয়াণ জীবিয়ং সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ১। 

কুসগগে জহ ওসবিংছএ থোবং চিট্টই লংবমাণএ । 
(এবং মণুয়াণ জীবিয়ং সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২। 
'ইই ইত্তরিয়ংমি আডিএ জীবিএ বন পচ্চবায়এ। 

বিহণাহি রয়ং পুরে কডং সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ৩। 

ছুললছে খলু মাণুমে ভবে চিরকালেণ বিসব্বপাণিণং | 

গাঁঢ়ায় বিবাগ কল্মণো লময়ংগোরমমাপমায়এ॥ ৪ । 

ল্ধগি মাণুসত্তণং আয়রিয়ত্তং পুণরাবিছল্লহং। 

বহবে দন্ুয়ামিলক্খুযা! সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ৯৬ 

লদ্বুণবি আয়রিয়ত্তণং অহীণ পংচিদিয়াহু ছুল্পহ1। 

বিগলিংদি দয় যাছদীসঙ্ঈ সময়ংগোক্রমমাপমায়এ ॥ ১৭। 
অহীণপংচিংদিয়ত্তংপিসেলছে উত্তমধন্মস্থইহ ঢল্লহ!। 

কুতিথি নিমেবএ জণে সময়ংগোক়মমাপমায়এ ॥ ১৮। 

লদ্বণবি উত্তমংনুয়ং সন্দহণা পুণরবি ছুল্লহ।। 

মিছভণিসেবএজণে সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ১৯। 

ধন্মং পিছ সদদহংতয়। ছুল্লহুয়াকাঁএণফা সয়া). 

ইহুকামগ্ুডণেহিং মুচ্ছিক্। সময়ংগোকমমাপমায়এ ॥ ২৬ 

হুল্লভ মনুষ্য-জন্প, ততোধিক ছুল্'ভ আর্্যজন্ম, ততোধিক দুরভ পঞ্চেন্তিযলাড, ততে!খিক 



১৬৪ ভাঁরতবর্ধ ৷ 

ছলরভ পরম শিক্ষার অবসরঃ ততোধিক হুল্ল ভ ধরঙ্ধবিশ্বাসে বিশ্বাসবান হওয়া, ততোধিক ছুল্লভ 

সে বিশ্বাস কার্ষেয পরিণত কর11” এই বলির।, মহাবীর স্বামী গৌতমকে উপদেশ দিতেছেন,-_ 

“পরিজুরইতে লরীরয়ং কেসাপংভুরয়া হবংতি তে। 
সেসোয়বলেয়হা়ঈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২১ । 

পরিজুরইতে সরীরয়ং কেসান্ং পংভূরয্া হবংতি তে। 
সেচক্ষুবলেয় হায়ঈ সময়ংগোর়মমাপমার়এ ॥ ২২। 

পরিজ্রইতে সরীরম়ং কেসায়ংপংডূরয়া হবংতি তে। 

সেঘাণবলেয় হায়ঈী সময়ংগোয়মমাপমায়এ । ২৩॥ 

গরিজুরইতে সরীরয়ং কেসাপংডুরয়! হবংতি তে। 

সেজিভ্ভবলেয় হাঁয়ঈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২৪। 

গরিজ্রইতে সরীরয়ং কেসপংডূরয়া হবংতি তে। 

মেফাসবলেয় হায়ঈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২৫। 

পরিজুরইতে সরীরয়ং কেসাপংডুরয়া হবংতি তে। 

সেসব্ববলেয় হায়ঈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২৬। 

“তোমার শ্রবণেন্জিয। দর্শনেক্ত্রির, ভ্রাণেক্দিয়। রসনেন্দ্রিয়। ত্বগেত্ছ্িয়--এমনি কি, তোমার 

দেহের সকল বল-দিন দিন ক্ষীণ হইয়া] আসিল। গৌতম, এখনও সাবধান হুও ।” 

এই বলিয়্। মহাবীর প্রভু গৌতমকে সংসারের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে উদ্ধদ্ধ করিতেছেন, 

বোচ্ছিংদসিণেহছ মগ্পণৌ কুমুগং সারইন্সংবপাপিক্ং | . 

সেসব্বসিণেহবজ্জিএ সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২৮। 

শরতের বারিতে অনাসত্ত পদ্মপত্রের স্টায় সংসারে অনাসক্ত হইতে উপদেশ দিয়া) সর্ব 

প্রকার আসক্তি পরিত্যাগ কারবার জন্ত উদ্বুদ্ধ করিয়া, মহাবীর প্রভূ শেষ কছিতেছেন,_ 

“অবলে জহ ভারবাহুএ মামগ.গে বিসমেব গাহিয়া। পচ্ছাপচ্ছাণু তাবএ 

সময়ংগোয়মমাপযায়এ ॥ ৩৩। তিপ্রোহিসি অগ্লবংমহংকিংপুণ চিট্টসি- 

তিরাভাও। অভিতুরপায়ংগমিতয্জে সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ৩৪ 1” 

'মন্তকে গুরুভার, অথচ তুমি ছূর্বল। উচ্চ-নীচ বন্ধুর পথে অগ্রসর হইও না। তাহাতে 
পরিশেষে তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। গৌতম! তুমি সাবধান হও। মহাসমুন্র 
প্রার় উত্তীর্ণ হইয়াছ। তীর-সন্নিধানে উপনীত হইয়া! কেন নিশ্েষ্ট রহিয়াছ? পরপারে 

পৌছিবার পক্ষে ত্বরান্বিত হও। গৌতম! তুমি এখনও সাবধান হও । 
অজ্ঞানীই ব1! কেমন, আর জ্ঞানীই বা কেমন ;--তাহার লক্ষণ বল! হইয়াছে । যে 

জন বি্যাহীন অর্থাৎ সত্যা-তত্ব অবগত নহে, যে জন স্তব্ধ অর্থাৎ অহঙ্কারী, লু্ধ অর্থাৎ 
জ্ঞানী লোগভপরতন্ত্র, অবিনীত এবং যথেচ্ছবাকৃ, তাহাকেই অজ্ঞানী বল! যায়। 
রঃ পর্চবিধ কারণে সে অজ্ঞানত! সঞ্জাত হয় । সেই কারণ-পঞ্চক ;--রাগ, 

ঘঅজ্ঞানা। 
প্রনাদ, স্তস্ত, রোগ, আলম্ত। উল্লিখিত পাঁচ কারণে যেমন বিনয়-প্রতিপালন 

ধর্মানুশীলন অনস্তব, তেমনই নিক্কলিখিত অষ্টবিধ কারণে ধর্মশিক্ষ। সপাধ্য। (১) হান" 



জৈন-ধর্মনীতি । ১৬৫ 

বর্জন, (২) দানতত্ব অর্থাৎ সংযমগীলতা, (৩) পরমর্খ্মান্ছদ্ঘটনস্বিরতি অর্থাৎ পরনিন্দী- 

পরিবজ্জন, (8) শীলসম্পন্নতাঃ (৫) বিশীলবজ্্বন। (৬) ্তি-লোলুপত্ব-নিষেধ আগ? 

অতিলোভ-পরিহারঃ (৭) ক্রোধ পরিত্যাগ, (৮) সত্য কথন। এই আটটা বিষয় 

ধাহার অধিগত হুইয়াছে, তিনিই শীলসম্পন্ন অর্থাৎ জ্ঞানী বলিয়। পরিগণিত । যে ভিক্ষুর 

পক্ষে নির্বধাণ-পথ অবরুদ্ধ, সে ভিক্ষু চতুর্দিশ-দোযহুষ্ট। আর যে ভিক্ষু নির্ববাণ-পথের 

পথিক, তিনি পঞ্চদশ-গুণসমন্বিত । চতুর্দীশ দোষ ; ফথাঃ_-পুনঃপুনঃ ক্রোধ, দীর্ঘস্থারী ক্রোধ, 

মিত্রের উপদেশে অবন্ঞ।, শান্ত্রজ্ঞানের অহঙ্কার, অপরের দোষান্ুসন্ধান, মিত্রের প্রতি রোঁষ॥ 

মিত্রের অপাক্ষাতে মিত্রের নিন্দাবাদ, গ্রতিজ্ঞা বাদী, হিং, স্তব্ধ, লুন্ধ, রসগৃপ্রঃ সম্বিভাগ- 

রহিত, অগ্রীতিকর। ভিক্ষুর পঞ্চদশ গুণ; যথা,তিনি বিনীত, অচপল, মায়ারহিত ও 

অকুতৃহল) তিনি কাহাকেও কটুবাক্য বলেন না; ক্ষুব্ধ হইলেও তিনি কদাচ রাগের 
বশীভূত নহেন? মিত্রের সুপরামর্শে তিনি সর্বদ! কর্ণপাত করেন? বিগ্যামদ তাহার আদৌ 

নাই? অন্যের দৌধাুসন্ধানে তিনি নিয়ত পরাজ্ুখ ; মিত্রের প্রতি কখনও তাহার রাগ 

নাই; অসাক্ষাতেও তিনি কুমিত্রের অমঙ্গল কামনা করেন না) বিবাদে ও কোলাহলে তিনি 

সর্বদা বিরত থাকেন; তিনি বুদ্ধিমান, কুলীন, শান্ত ও সচ্চরিভ্র। এবম্প্রকার গুণসম্পন্ 

ব্যক্তি ধর্দম-শিক্ষালাভের উপযোগী পাত্র বলিয়া গণ্য হন। স্বচ্ছ পাত্রে জল রাখিলে সে 

জল যেমন উজ্দ্ল দেখায়, পূর্বোক্ত সদ্গুণসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট বিদ্তাও সেইরূপ জ্যোতি 

প্রাণ্ড হয়। জ্ঞানী ভিঙ্ষুর স্বরূপ-বিষয়ে জৈনশাস্ত্রে এইরূপ উপমা-সমুহ দৃষ্ট হয় ) যখা»-- 

“জহাসংখংমিপয়ং ণিছিতং ছুহ& বিবিরায়ঈ এবং বন্ুস্সএ ভিক্থুধন্মো কিত্বীতহ। সুয়ং | 

জহাসে কংবোগ্াণং আইন্পে কংখএসিয়! আমেজবেণপবরে এবং হবই বছুস্সুএ ॥ 

জহাইপ সমারূট়ে সুরেদঢপরকমে উভও নংদিঘোসেণং এবংহবই বহুপ্ম্থুএ। 

জহাসে তিমিরখিদ্ধংসে উত্ভিষ্রংতে দিবাঅরে । জলংতে ইব তেএণং এবং হবই বহুম্স্থএ ॥ 
জহাসে উড্ভুখঈ চংদে নক্থত্তে পরিবারিএ। পড়িপুণ্ে পুঞ্জমাসীএ এবং হবই বহুস্স্থ এ ॥ 

জহাসে সম্ংভু রমণে উদহী অক্থওদএ নাণ! রয়ণ পতিপুঞ্জে এবং হবই বহুস্স্থএ।* 

সমুদ্দ গংভীরসম! হুরাসয়! অচক্ধিয়। কেণই দুপ্পহংসয়! 

সুয়স্স পুঞ্জা বিউলস্স তাইপে। থবিত্ত, কম্মং গইমুত্মংগয় |” 
অর্থাং-'শঙ্ঘে নিপতিত বারি যেমন ছিগুণ ওজ্জল্য-সম্পন্ন মনে হয়; জ্ঞানী ভিস্ষুর জ্ঞান- 

যশ-কীর্তিও সেইরূপ ওজ্জল্য-সম্পন্ন হয়। কান্বোজ-দেশীয় সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন রণকোলাহলে 

ভীত ন! হুইয়! ক্রুতগতিতে অন্তান্ত অশ্বকে অতিক্রম করে, জ্ঞানী ভিক্ষুও সেইরূপ সকলকে 

অতিক্রম করেন। সৃুর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার বিদুরিত হয়, আর সকল আলোক যেমন 
তাহার নিকট নিশ্রভ হয়; জ্ঞানী ভিক্ষুর নিকটও অন্ত সকলে সেইরূপ নিশ্রভ। সুর্যের 

যেমন তুলন! নাই; ত্তাহাঁরও সেইরূপ তুলন! নাই । নিশামণি পুর্ণচন্ত্র যেমন তারাদল 
পরিবেষ্টিত হইয়া আকাশে বিরাজ করেন) আর, তাহার যেমন তুলনা নাই; বিজ্ঞ 
ভিক্ষুরও সেইরূপ তুলনা নাই। অনন্ত জলাধার মহাসমুদ্র যেমন স্বরভভূর আনন্দ-নিকেতন- 
রূপে অসংখ্য অমূল্য রত্বধা্জি বক্ষে ধারণ করিয়া অতুলনীয় হইয়া আছেন ; জ্ঞানী ভিক্ষু 

সি 



' হু ভারতবর্ষ । 

সেইরূপ অতুলনীয় জ্ঞান-সম্পদেের অধিকারী হইয়া রহিয়াছেন। যে ভিক্মুতে মহাঁসমুদ্রেয় 

হ্যায় গাস্তীর্ধ্য আছে, বাহার জ্ঞান-বারিধি পরিমাপ কর অসম্ভব, যিনি কোনও বস্তুর ৰা 

কোনও ব্যক্তির দ্বার কখনও সন্তুষ্ট নহেন, বীহাকে কদাচ অভিভূত করা যায় না, ধাহার 

অগাধ জ্ঞান এবং যিনি আত্মসংযমশীল, তাহার কর্ম ধ্বংসপ্রাঞ হইম্াছে। তিনি 

নিঃসনেহে সেই অতুচ্চ মহান্ মুক্তিপদ লাভ করিবেন।” 

ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষুর জীবনে জ্ঞানের জোযতিঃ উদ্ভাসিত দেখি | হুরিকেশ বল, শ্বপচকুলে 

জন্মগ্রহণ করেন? কিন্তু কর্মপ্রভাবে তিনি মুক্ত-পুরুষমধ্যে পরিগশিত হইয়াছিলেন। তিনি 

যথন- সর্ব কর্মম-পরিযুত্যাগী সন্ন্যাসী, তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিন্তাসা করা 

হরিকেশ-প্রসঙ্গ । হইয়াছিল। প্রতিপক্ষ তাহাকে জিজ্ঞালা করেন,--"আপনি যে যতি, 

আপনি যে যোগী, কৈ আপনার যজ্ঞবেদী কৈ? কোথায় আপনার অগ্নি, 

কোথায় আপনার বলিদ্রব্য? কোথায় আপনার যজ্ঞস্থালী? কোথায় আপনার গোময়?. 

অগ্নি-মুখে আপনি কি আহুতি অর্পণ করিবেন?” হরিকেশ তাহাতে উত্তর দেন,__ 

“তবো জো জীবে! জই ঠাণং জোগোহুয়। সরীরং কারিসংগং। 
কন্মংপহাসংজমজোগ সংতীহোমং হ্ুণামীইসিণং পসখং ॥” 

অর্থৎ-'সংঘম আমার হোমাগ্ি। জীবন আমার যজ্ঞবেদী; সহুগ্ধম আমার যজ্ঞস্থালী; 

দেহ আমার শুষ্ক গোময়; কর্ম আমার ইন্ধন-শ্বরূপ; আত্মসংযম, সহ্গ্ধম) শাস্তি--আমার 
নৈবেগ্ ; জ্ঞানী জনের প্রশংসিত এবস্বিধ যন্ঞ লইয়াই আমি যোৌগরত আছি।, 

তার পর আবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল,--“হে মুনি! তধে তোমার ন্নানকরণযোগায জলাধার 

কদ কৈ? তোমার পাপনাশক তীর্থ কোথার ? কোথায় অবগাহন করিয়! ভুমি বিশুদ্ধ হইবে ?” 

মুনি উত্তর দিলেন,--“আমার ধর্মরূপ বিনয়মুল নানকরণোপযোগী হৃদ আছে। কর্ম 

মলাঁপহারক ব্রদ্ষচর্ধ্যরূপ আমার তীর্থস্থান রহিয়াছে । সেই ব্রদ্মতর্ধয-তীর্থে রাগদ্েমাদি মল 

বিধৌত করিয়! আমি আত্ম-প্রসঙ্গরূপ নির্মলত্ব প্রাপ্ত হই। বিজ্ঞজন সানোপযোণী এবিধ 

হুদই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ব্রন্ষার্য্যরূপ হদে অবগাহন করিয়া কাম-ক্রোধাদি 
মল অপসারণ করিতে পারিলেই উচ্চগতি প্রাপ্ত হওয়! যায় ।* যথা,-_- 

ধম্মে হরয়ে বংভে সংতি তিথে অণাবিলে অগ্ুপসন্নলেসে। 
জহিং পিণহাও বিমলো বিহ্ক্ষো সুদীই ভূয়ৌপজহানিদোলং ॥ 

এয়ং সিণাণং কুশলেহিং দি্রং মহাসিণাণং ইলিণং পসথং। 

জহিং সিণহায়া বিমল বিশ্ুদ্ধয়। মহারিসী উত্তমঠীণং পতেত্িবেমি 1? 

অপর এক আধ্যায়িকায়, চিত্র ও সড়্ুত ছুই বদ্ধুর চরিত্র-কথায়, আসক্তি-ত্যাগীর ও 

আসক্ত জীবের অবস্থার বিষয় পরিবর্ণিত আছে। চিত্র ও সম্ভৃত ছুই জনে বহুজম্মের পর 

খানাসন্ত মনুষ্য-প্রন্ম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মনুষ্য-জন্মে দুই জনেই চণ্খালত্ব প্রাপ্ত হুইরা- 

7 ওহি চওাল-জন্মে ছুই জন ছুই পথের পথিক হইবার আকাজ্ষণ করে। 
ইহসংসারে রাঁজচক্রবর্ভীর পদ শ্রেষ্ঠ বলিষ্না সম্ভৃতের মনে হয়। আর, 

যতি সন্যাপীর পদকেই চিত্র শ্রেক্ঃঃসাঁধক বলিয়া! মূলে করে। নুতগাং ছুই ভাবে ছুই জনের 
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জীবন-গতি পরিবর্তিত হয়। সম্ভূত পরজন্মে যখন ব্রহ্গদত্ত“নামা রাঁজচক্রবর্তী বলিয়া পরি- 
গ্রণিত হন, চিন্রু তখন এক প্রদিদ্ধ বণিক-গৃহে জব্াগ্রহণ করিয়া সর্বস্ব পরিত্যাগ-পূর্বক 

সন্্যাল আশ্রম অবলম্বন করেন । সেই সময়ে ছুই বন্ধুর পরস্পর মিলন হয়; আর সে 

মিলনে পরস্পরের পূর্ব-্থৃতি জাগিয়া! উঠে। তখন, ছুই বন্ধুতে আপনাদের অবস্থার বিষয় 

আলোচন। করেন। অনেক কথাবার্ড। হয়। বুঝিতে পারেন,--তীহার। উভয়ে আপনা-আপন 

কর্মের ফলম্বরূপ, আকাঙ্কার অনুরূপ, পদসম্পৎ প্রাপ্ত হুইয়্াছিলেন। একজন সঙ্স্যাসী, 
অপর জন দেশপত্তি রাজচক্রবর্তী। অবস্থার এই তারতম্য উপলব্ধি করিয়া, রাজ ব্রহ্মদত্ত 

(সভভৃত) আপন বন্ধু চিত্রকে কহিলেন,--“দেখ বন্ধু! আমার কত নুুখৈষ্বর্ধ্য! আমার উচ্চ 
মনোহর প্রাসাদ, অসংখা দাস-দাসী, শ্রেষ্ঠ ধন-সম্পৎ। বন্ধু! কেন তুমি, এই দারুণ ক্লেশ 

সহা করিতেছে? এগ, আমার এই অতুল ধনৈশ্বর্ধ্যের অংশভাগী হও । নুন্বরীগণ মনো- 

হর নৃত্যগীতে তোমায় সর্বদ! মুগ্ধ রাখিবে। এস+ স্থথ ভোগ কর। কেন বৃথ৷ ব্রহ্মচর্য্ের 

'ক্লেশ সহ করিতেছ? বন্ধুকে ইন্দ্িয়-স্থে একান্ত আসক্ত দেখিয়া, অন্তরে অন্তরে তাহার 
মঙ্গল কামন! করিয়া, বন্ধুর জীবনগতি পরিবর্তিত করিবার উদ্দেশ্তে, চিত্র উত্তর দিলেন) 

“সববং বিলংবিয়ংগীয়ং সব্বং নট্রং বিডংবিয়ং। সব্বে আভরণাভার সব্বেকামা 

ছুহাবহ! ॥১৬। বালাভিরামেন্থ ছুহাঁবহছেন্থ ণতংস্থহংকামগ্ডণেন্ রায়ং বিরত. 

কামাণ তবোহণাণং। জংভিক্থুণং সীলগুণে রয়াণং ॥১৭। ইহজীবিএ রায় 

অনামযংমি। ধশিয়ংতু পুক্লাইং অকুব্বমাণো। সে সোয়জঈ মচ্চ, মুহ্কো৷ বণীএ। 
ধন্মং অকাউণ পরম্মিলোএ ॥ ২১। জহেহ সীহোবমিয়ং গহায়। মচ্চ, নরংণেইহ 

ংতকালে। , পতস্সমায়াবপি যাবভাঁয়। কালংমি তম্মং স হর! ভবংতি ॥২২। 

ণতদ.সদুকখং বিভয়ং তিণাইও | পমিতবগগাণ জুয়া বংধবা। এক্কোসয়ং পচ্চণুহই 
ছুক্খংকত্তা রমেবং অণুজ! ইকম্মং ॥ ২৩। পাঁগোজহাপংকজলাবসন্্ো দ্টংখলংগাভি 

সমেতি তীরং। এবং বয়ং কামগুণেন্থগিদ্ধাণ ভিক্থুণোমগগরমণুবয়ামো ॥ ৩০ । অব্বেই- 

কলোত্তরংতি রাইওণয়াবি ভোগ! পুরিসাঁণ নিচ্চা। উব্বিচ্চভোগ! পুরিসং বয়ংতি। 

দুমং জহাখীণফলং বপকৃথী ॥ ৩১। জইতংসিভোগে চইউ অসতো অজ্জাইং কম্মাইং 

করেহিরায়ং। ধন্মে টিও সব্বপয়াণু কংপী। তোহোছিসি দেবোইউ বিউববী ॥* ৩২। 

অর্থাৎ, হে রাজন্! সে তো সঙ্গীত নয়) সে যে বিলাপ-ধবনি! সে তো নৃত্য 
নয়; সে যে বিড়ম্বনা _ভূতাবিষ্টের বিক্ষেপ মাত্র! সে তো আভরণ নয়; সে যে ভার- 
বিশেষ! সংসারের ুখমাত্র--পর্ধপ্রকার কামই--ছুঃখদাঁয়ক। ১৬। অজ্ঞান জনই কামনার 

ঘাস। তাহার! জানে না যে, কামনাই সকল দুঃখের হেতুভূত। ধার্মিক ভিক্ষু কখনও 

সুখের আকাঙ্ষা করেন না। তাহার! ধর্মান্থগত হইয়াই আনন্দ উপভোগ করেন। 

মু জনেরা আশু হর্ষযোতৎ্পাদক পাঁরণাম ছুঃখকারণ কামকে অবলম্বন করে। সাধুজন কদাচ 

তাহার অনুরক্ত নহেন। ১৭। ইহন্ীবনে যিনি কোনও সৎকন্দ না করিলেন, ইহজীবনে যিনি 

ধর্মনুগত না রহিলেন, মৃত্যুর কবলগত হুইয়া পরজীবনে তাহাকে অশেষ পরিতাপ করিতে 

ইয়। ২৯। সিংহ যেমন মুগকে আক্রমণ করে, মৃত্যু আসিম্া! মানুষকে সেইরূপ আক্রমণ 
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করে। মাতা বল, পিতা বল, ভাই বল, বন্ধু বল, সে সময়ে কেহই (জীবনের ) কণী মা 

রক্ষা! করিতে পারে না। ২২। কিবা আত্মীয়-স্বজন, কিব! বন্ধু-বান্ধব, কিবা পুু্র- 

কন্যা-কেহই সে যন্ত্রণার অংশভাগী হয় না। করন্মকর্তীকেই কর্মের ফলভাগী হইতে 

হয়) একাই যন্ত্রণাভাগী হয়। ২৩। হুত্তী যেমন পক্ক-মধ্যে নিপতিত হুইয়। সমস্থ উচ্চ ভূখণ্ড 

দেখিয়াও তাহাতে উঠিতে সমথ” হয় না; যাহার! কামাসক্ত, ইন্দ্রিয়-সুখ মগ্ন, ধম্্পথের পথিক 

নছে, তাহাদেরও সেই ছুর্দাশ।। ৩*। কাল অতীত হইতেছে; দিন দ্রুতগতি চলিয়া যাইতেছে ; 

মন্তষ্যের সুখ চিবস্থায়ী নয়। বৃক্ষ ফলশূন্য হইলে পক্ষী যেমন বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়। 

যায়, আযুঃ-কাল-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভোগন্থ সেইরূপ শেষ হুইয়। আসে। ৩১। ভোগন্গথ 

পরিহার করিতে যদি একান্ত অপারক হুইয়। থাকেন, হে রাজন্! তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 

মতকর্দের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন; ধর্মের অন্ুদরণ করুন, জীবে দয়ার্্-চিত্ত হউন; তাহার 

ফলে, পরজন্মে উচ্চ দেব-গতি লাভ হইতে পারে। ৩২।৮ এই বলিয়! চিত্র বিদায় লইলেন; 

উপসংহারে কহিলেন,_'্যদি মোহ পরিহার করিতে না! পারেন, যদি ধনৈশ্বর্যেই আগক্ত 

থাকেন, নিরুপায় জানিবেন । 

্বর্ত্রষ্ট দেব-ষটকের নরলোকে বিচরণ উপলক্ষে পৈনশান্ত্রে তৃষ্ঠা- "ত্যাগের এক প্রক্ক্ট 

উদাহরণ দেখিতে পাই। পুরাকালে উন্ুয়ার ( ইণুকার-__কুরুদেশ) নামে স্ুরলোকের ন্যায় 

এক রম্য নগর ছিল। সেই নগরে সেই দেবগণ মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হন। দুই 

পৃ জন চিরকুমার ছিলেন; তৃতীয় জন ভূগু নামে পরিচিত হুইয়! পৌরোহিত্য- 

কার্যে ব্রতী হন; চতুর্থ-_-ত্াহার পত্বীরূপে যশা নামে পরিচিতা ছিলেন 

পঞ্চম-__ইশুকারের প্রখ্যাতনামা অধিপতি রাজা ইশুকা'র” ; ষষ্ট-_তাহার পত্রী 'রান্ভজী কমলা- 

বতী”। ইহারা কি প্রকারে নংসার-বন্ধন ছিন্ন করেন, ধর্মপথের পথিক হন, উপাখ্যানে তাহাই 

বিবৃত আছে। চিরকুমার ছইজন পুরোহিতের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । পৃর্ববস্থতি 

জ।গকুক হওয়ায় প্রথমেই ত্াহছাদিগের চিত্তে নির্ধেদ উপস্থিত হইয়াছিল। মুক্তিকামী হইয়। 

প্রথমেই তাহারা পিতৃসমীপে বিদার-প্রার্থনা করেন। পিতা অনেকরূপ বুঝাইয়! তাহাদিগকে 

প্রাতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্ট। পান। কিন্তু পিতার নকল যুক্তি পুত্র্ধয় তর্কদ্বার! ছিন্ন করিয়া ফেলেন। 

পিত! প্রথমে সাংসারিক সুখের বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা পান, পুত্রের! সে কথায় কর্ণপাত করেন না। 

পিতা তখন খুঝাইঝান্ন প্রয়াস পান-_-“ইহসংসারের গুথই সুখ) পরলোকের কল্পনা! বৃথা 

মাত্র” | তিনি বলেন,_-"অরণি-কাষ্ঠ হইতে যেমন অগ্মি উৎপন্ন হয়, দুগ্ধ হইতে যেমন নবনী উৎপন্ন 

হয়, তিল হইতে যেমন তৈলের উৎপতি) হে পুত্র, এই দেহ হইতেই সেইরূপ আত্মার 

উৎপত্তি। উহার কেহই পূর্ধবে বিদ্তমান ছিল না। এখন উহাদের বিগ্কমানতা দেখি। 

পরে উহার! ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কি আত্মা, কি দেহ)--কেহই চিরম্থারী নয়» 

কুমারের কহিলেন,_-“পিতঃ! ইন্ছ্রিয়ের দ্বারা অনূর্ভ আত্মার ধারণা সম্ভবপর নহে। 

আত্ম! যখন অরূপ অমূর্ত, তখন উহ! অনন্ত। মিথ্যাত্বা্দি গুণের দ্বারা আত্মা জ্বাবন্ধ 

হয়) ০সই বন্ধন্হ আত্মার সংসার-ছ্তু ; অর্থাৎ, কম্ম দ্বারাই আত্ম। আবদ্ধ হইয়! সংসারচক্রে 

বিদাত হয়। ধর্তত্ব অপরিজ্ঞাত থাকিয়! পাপকর্ম করিয়া আসিগাছি। তাহারই ফলে 



জৈন-ধর্মনীতি । | ১৬৯ 

এই অধঃপতন ঘটিয়াছে। মনুব্যজীবন সর্ধদ! প্রপীড়িত, সর্বদা আক্রান্ত, সর্ধবদ! পরিভ্রষ্ঠ। 
এ জীবনে গৃহবাসে কোনও শান্তি নাই।” 

পিতা কছিলেন,_ণকে প্রপীড়িত করিবে? কে আক্রমণ করিবে?” 
কুমারের কছিলেন,--“মৃত্যু আয়! মনুষ্যকে প্রপীড়িত করিতেছে; বার্ধক্য আনিম! 

তাহাকে আক্রমণ করিয়! বসিয়াছে। দিন অভীত হইতে চলিল। যে দিন একবার 

চলিয়। যায়, সে আর ফিরিয়া আসে না। যে জন ধর্মাবিরুদ্ধ কর্ম করে, তাহার দিন 

বিনালাভে অতিবাহিত হয়। আর যে জন ধন্মান্থসারী হন, তিনিই দিন দিন লাভবান হন। 

যিনি মৃত্যুকে আপনার মিত্র বলিয়া আবাহন করিতে পারেনঃ কিবা যিনি তাছার সংপর্গ 

পরিহার করিতে সমর্থ হন, অথবা ধিনি জানেন যে, তাহার মৃত্যু নাই, তিনিই কর্তব্য 

অবধারণে সমর্থ হুইয়াছেন।” 

ইহার পরই কুমারদগ্ন গৃহত্যাগী হন। তখন, ভূ আসিয়! পত্ী বাশিষ্ঠীকে কহেনঃ_- 
"প্রয়ে ! গাহ্স্থ্য জীবনে আর কোনও আকর্ষণ নাই। যতদিন শাখা-প্রশাখা থাকে, বৃক্ষ 

ততদিনই প্রর্কৃত বৃক্ষ নামের বাচ্য। সে যখন শাখা-প্রশাখা ভ্রষ্ট হয়, তখন কাগুমধ্যে 

পরিগণিত হয়। পক্ষত্র্ পক্ষী যেমন, রণস্থলে অনুচরবিহীন নৃপতি যেমন, বাণিজ্া-দ্রব্যশৃগ্ত 

বাণিঞ্য-পোতে বণিক যেমন, পুত্রার্দি বিহনে আমার৪ এখন সেই অবস্থা ।” 

বাশিচী বন্বপ্রকারে পতিকে সম্ন্যাসে বিরত করিবার প্রম্াস পাইলেন। বুঝ।ইলেন-_. 
সাংসারিক ন্গথের বিষয় । বুঝাইলেন-_সন্ন্যাস-জীবন ছুঃখপুর্ণ। কিন্তু ভৃগ্ড কোনও কথায় 

প্রলুব্ধ হইলেন না। ভূগুড কহিলেন, __পপ্রিয়ে! সর্প যেমন কঞ্চুক (খোলস) পরিত্যাগ করিয়। 

নৃতন দেহ লাভ। করেঃ তার পর যথেচ্ছ-গমনে সমর্থ হয়, আমার পুত্রের সেইরূপ 

সাংসারিক সুখভোৌগ বিসর্জন দিয়া সত্যপথে অগ্রসর হইয়াছে । আমিই বা কেন তাহাদের 
অনুসরণ ন। করিব? রোহিত মত্ন্য যেমন জীর্ণ জাল ছিন্ন করিয়া প্রধাবিত হয়, আদর্শচরিত্র 

জ্ঞ/নিজনও সংযম-সাধনার প্রভাবে সেইরূপ ইহলৌকিক নুখকে ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রমে 

প্রবেশ করেন। ৩৫ ॥৮ ্ 

পতিকে সংসারের প্রতি এবছ্বিধ বীতরাগ দেখিয়া! বাশিষ্ঠী কহিলেন,--পক্রৌঞ্চ ও হুংস 

যেমন জলে ছিন্ন করিয়া! আকাশে উড্ডীন হয়; আমার পতি ও পুত্র সেইরূপ সংসার-জাল 
ছিন্ন করিয়াছেন। আমিই বা কেন, তাহাদের অনুসরণ ন। করিব? ৩৬ ॥* 

এইরূপে পুরোহিত, পুরোহিত-পত্বী ও তাহাদের পুন্রহ্থয় যখন সংদার-আশ্রম পরিত্যাগ 

করিলেন; রাজ্জীর মনেও তখন নির্ধেদ উপস্থিত হইল। নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া রাজা 

কহিলেন,--“বমনোদগত আছার্য্য পুনগ্রহছণ কদাচ শ্লাঘনীয় নহে। ব্রাঙ্গণের পরিত্যক্ত 

সম্পত্তি আপনি কেন রাজকোষের অস্তভূক্তি করেন? সমগ্র পৃথিবী এবং পুণিবীর সমস্ত 
ধন.সম্পর্তি যর্দি আপনার হয়, তাহা হইলেও আপনার আকঃতকষা পরিতৃপ্ত হইবে না। 

আর নেই সমগ্র ধন-সম্পত্তিও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। হে রাজন্। মৃত্যু- 
কালে মনোমদ এরশ্বর্যয-সম্পৎ, সকলই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে । কোনও পার্থিব পদার্থ ই 

সেদিন আপনাকে রক্ষা কগিতে পারিবে না! বিহঙ্গ যেমন পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে 
৬ষ্--২২ 
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ন|, আমারও সেইরূপ এ সংসারে আর আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা! নাই। ৪১৪ দাবানলে বরণ 

পশু দর্থীভূত হইলে রাগ-ঘ্বেষাভিভূত অন্ত কতকগুলি প্রাণী যেমন গ্রমোদ-গ্রফুল্প হয়, অন্ঞাদী 
আমরাও সেইরূপ বাগ-দ্বেষের অনলে পৃথিবীকে দর্বীভূত হইতে দেখিয়া প্রমোদে আসক 

রহিদ্নাছি। ৪২--৪৩ ॥ ভোগ হইতে মুক্ত লাভ.করির়। যাহার] বায়ুর স্তাঁয় শ্বেচ্ছ।-গতি লাভ 

করিতে পারিয়াছেন, আকাশে উড্ভীয়মান পক্ষীর স্তায় ধাহারা অধাধগতি লাভ করিয়াছেন, 

তাহাদেরই জীবন সার্থক । 8৪0 পক্ষীকে ঘখন ধৃত করিয়া হত্তমধ্যে রক্ষা! করি, সে পলায়নের 

জন্ত কত যত্ধবান হু়। আমাদেরও সেইরূপ কামনার বন্ধন হইতে নির্শুক্ত হইবার জন্ত সর্বদা 

চেষ্টা কর! আবশ্তক | ৪৫ ॥ আমিষ-লোভী গৃধ জালবন্ধ হইলে অন্ত পক্ষী যেমন তত্প্রতি দৃষ্টি 

করিয়। সতর্ক হয়, কামলুক্ধ জীবের ছুর্দিশ! দেখি] আমাদেরও সেইরূপ সতর্ক হওয়া 

আবশ্তক;) বিষয়াদির প্রলোভন পরিহর্তব্য। ৪৬॥ সর্প যেমন গরুড়-ভয়ে ভীত হইয়া শঙ্কি ত- 

ভাবে বিচরণ করে, সংসার-বন্ধ-হেতুভূত বিষয়-বাসনাকেও সেইরূপ শঙ্কার সহিত বর্জন, 

করা আবশ্তক | ৪৭॥ শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে পারিলে হন্তী যেমন যথেচ্ছ-স্থানে পলায়ন করে, 

মানুষ্ড সেইরূপ কামনার শৃঙ্খল ছিম্ন করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর ছয়। ৪৮% হে রাজন্! 

এই যে রাজ্য, এই যে সখ-সম্প্, এই ষে কামনার বিষয়) তাহা পরিত্যাগ 'করুন। ইন্দ্রিয়ের 

তৃপ্তিনাধনে প্রয়াস পরিহার করুন। 'ধন-সম্পদে আসক্ত ছিন্ন হউক। সংসারের সুখ 

বিজন দিয়। ধর্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হউল। দৃঢ় চেষ্টার ফলে সংযম অধিগত হয় । ৪৯--৫০ 1 

জহায়ভোঈ তথুয়ং ভুগ্নংগো নিচ্মোয়ণিং হিচ্চপলেই মুত্বে। এমেব জায় গয়হংতি- 
তোঁএনোহং কহং নাণুগভিন্সমেকো। ॥ ৩৪ ॥ ছংদিত,জালং অবলং বরোহিরা মচ্ছাজহা 

কামগুণেপহায় ধোবেযর় সীলাতবস! উদার! ধীরাহুভিকৃখায়রিঅং চরংতি ॥ ৩৫ ॥ . 

নহেব কুংচা সযইকমংতা তয়াণি জালাণি দলিত্তহংসা। পলেংতি পুত্তায় গঈমজ্বংতেহং 

কহংনাণুগমিন্পহেক্কো ॥ ৩৬ ॥ নাহং রমেপংকৃবিশি ংঅরেব৷ সংতাগছিন্ন। চরিস্সামি- 

মোণং। অকিংটনাউজ্জ, কড়া নিরামিসাপরিগ্গহারংভ নিয়ত্তদোস! ॥ ৪১॥ দবগৃগিণা 

জহারয্লেউজ্ঘামাণেন্গ জংতুন্ । অন্নেসত্তাপ মোয়ংতি রাগদোস বসংগয়] ॥ ৪২ ॥ এবমেব 

বয়ং মুঢ়। কামভো গেছ মুচ্ছিয়া উজ্ঝুনাণং নবুজ্মা।মে।। রাগলোষগ্গিণ! জগং ॥ ৪৩ 

ভোগেভোচ্চাবমিত্তায় লহুভূয় বিহারিণে।। অমোর়মাণ! গচ্ছংতি দিয়াকম কমাইব ॥8৪॥ 

ইমেয় বন্ধা ফংদংতি মমহখজ্জমাগ্জ। বন্পংচ সত্তাকামেন্থ তবিস্পামো! জহাইমে ॥ ৪৫1 

পামিলং কুললংদিস্প বস্কামাণং নিরামিসং আমিলং সব্বমুজ্ঝিত্ত। বিহরিস-সামে। 

নিরামিদা॥ ৪৬ ॥ গিদ্ধ! বমেউ গচ্ছাণং কামে সংসারবড়ঢখে। উরগে! সুবন্ন পাসেব্ব 
সংকামণে। তণুংচরে ॥ ৪৭ ॥ লাগোব্ব বংধণং ছিত্তা জপ্পণে! বসছিংবএ। এরয্সং পখং 

মহারায়ং উদ্রারেন্তিমেযুঘং ॥ ৪৮ ॥ চঙঈত্বা বিউলং রজ্জং কামভোগেক ছচ্চএ। 

নিব্বিলয়। নিরামিস্প! নিশ্নোনিপরিগগহ 1 ॥ ৪৯ ॥ সম্মং ধশ্্ং বিয়া পিত। চিচ্চাকাম- 

গুণে বরে। তবংপগিক্বা ছকৃথাগ্গং ধোরং ঘোক পরক্কম! | ৫০ ॥ 

রাজ্জীর এবদিধ উৎসাহপূর্ণ বাক্যে রাজার চৈতন্য উদয় হয়; রাস্ীর ঘাক্ষ্যে জানোদয়ে 

অজনান্ধক1ন দুরীতূত হইলে দাজাও সংসার-মআশ্রম পরিত্যাগ করেন। 



জৈন-ধন্মনীতি। ১৭১ 

. অবংসার-ত্যাগে ভিক্ষুধর্ম-গ্রহগে ভিঙ্ষু-জীবন কিরূপে যাপন করিতে হইবে, অতঃপর 
ভৎযদ্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উত্তরাধ্যয়নের পঞ্চদশ অধ্যারনের বর্ণিভবা বিষয়-_ 

*স ভিক্ষুপ। এ অধ্যয়নের প্রতি প্লেকেরই শেষ বাক্য--"স ভিক্ষু” 

কৃত তিগ্ষুকে? কি গুণধর্মের অধিকারী হইলে প্রক্কৃত ভিক্ষু পদলাভ করা যায়, কি 
কঠোর সংযম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে প্রকৃত ভিক্ষু হইতে পারা 

বাঁ, এই অধ্যরনের গ্লোক-যেড়শে তাহাই বিবৃত আছে। যদি কাহারও মনে প্রশ্ন উঠে, 

যর্দ কেহ জিজ্ঞাসা করেন-ভিক্ষু কে? (কঃ ভিক্ষু) তাহার উত্তর,__ 
“মোণং চরিন্সামি সমেচ্চধন্ং সহিএউজ্জ, কডেনিয়াণ ছিন্লে। সংখবং জহ্জ্জ 
অকামকামে অনগ্লীয়এসী পরিববএ স ভিকৃখু॥ ১ ॥ র্লাগোবরয়ংচরেজ্জলাটঢে বিরএ বে 
বিশ্লায় রকৃথিএ। পর্পে অভিভূপ্প সববদংসী জে কমৃছি বিনমুচ্ছিএ স ভিকৃখু ॥২॥ 
অকেসবহংবিদিত্তধীরে মুনীচরে লাচে মিচ্চমান্ন গুত্তে। অবগগমণে অসংপ- 

হিট্টে জে কসিণং অহিয়াসএ স ভিকৃখু ॥৩॥ পংতং সয়ণাসণং ভইত্তানি উন্হং 
বিবিহংচ দংসমসগং অবগগং অবগ্গমনে অসংপহিট্রে জেকসিণং অহিয়ার়সএ স 
ভিকৃখু॥ ৪ ॥ নোসক্কিয় মিচ্ছঈণ পুয়ং নোবিয় বংদণগংকওপলংসং। সসংজএ হুবয এ 
তবস্নী সহিএ আর গবেসএ স ভিকৃখু ॥ ৫ ॥ যেন পুণে জহাই জীবিয়ং মোভং বাক- 
পিণং নিয়চ্ছঈ। নরনারিংপজহে সয়! তবস্পীনয় কোউহুলং উবেঈী স ভিকৃখু ॥৬। 
ছিন্নং সরংভোখ মংতলিকৃথং স্ুবিণ লক্থণ দংডবখ, বিজ্ঞং। অংগবিয়ারং 
সরদ্স বিজয়ংজে! বিজ্জীছিং ন জীবঈ -স ভিকৃখু ॥৭॥ মৃংতং মুলং বিবিহং 
বিজ্জচিংতং 'বমণ বিরেয়ণ ধৃভনেত্ত সিণাণং আউরে সরণংতিগিচ্ছি়ংচ। তং 
পরিশ্নায় পরিব্বএ স ভিক্খু॥৮॥ থত্তিয়গণউগগরার়পুত্তমাহণ ভোইয় বিবিহাপ্ন 

সিপ্পিণো ণোতেমিং বই দিলোগ পুয়ং তং পরিল্নায় পরিব্বএ স ভিকৃখু॥ ৯॥ 
গিহিণোজে পব্বইএণ দি আঅপববই এণবসংথুয়া হবেঞ্জা তেসিংইহলোই 
ফল! জো সংখবং ন করেই স ভিকৃখু॥ ১ ॥ সয়পাসণপাণ ভোয়ণং বিবিহং খাঈম- 
সাইমং পরেসিং অদএ পড়িসেছিএ নিয়ংটে জেতখনপও সঙ্গ স ভিকৃখু॥ ১১। 
ঘং কিংচি আহারপাণং বিবিহংখাই সমাইমং পরেং সিং লদ্ধং জোতংভিবিহেণনাণু 
ংপেমণ বয়কায় সুসংবডে স ভিকৃখু॥ ১২॥ আযক়ামগংচেব জবোদগংচ সীক়্ংসে! 

বীরংচ জবোদগংচ নোহীলএ পিভং শীরসংতু পংতং ফুলাইং পরিববএ স 
তিকৃখু॥ ৯৩॥ সদ্দা বিবিহাভবংতিলোএ দ্দিব্বামাণুস্সায় তহাতিরিচ্ছ!। 
ভীমাতয়ভেরব! উরালাজে সোচ্চ। ন বিহিজ্জই স ভিকৃখু ॥ ১৪ ॥ বায়ং বিবিহং 
লমেচ্চলোএসহিয়েখেয়াণু গঞএ কোবিয়প্লা। পণ্েআভিভূক়্ সবদংসী উবসংতেজ্জ 
বিছেউএ স ভিকৃখু॥ ১৫॥ অসিপ্পজীবীন্ম গিছেঅমিত্তেছি ইংদিএ সব্বওবিপ্লমুকে 
'অগুকসাঈলছ অগ্রভক্থী। চিচ্চাগিহং এগছরে ম. ভিক্থুত্তিবেমি ॥ ১৬।* 
অর্থাৎ,_'ভিঙ্ষু-ধর্থ-গ্রহণে অর্দীকার পূর্ববক বিলি দাধুলঙ্গে সরল আন্তঃকরণে কামনা- 

বর্জিত হইয়া বাস করেন) এবং পুর্ব-সন্বন্ধ ছিন্ধ করিয়! স্ুখাশা-পরিবর্ছন পূর্বক অঙ্গাত 



১৭২, ভাঁরতবর্ষ। 

অপরিচিত ভিক্ষুকের গ্তায় পরিজ্্রমণ করেন; তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাঁচা। ১1 অগ্য়াগ- 

বিবর্জিত হুইয়া সততার আদর্শ রূপে পাপকাধ্য পরিহার পূর্বক যিনি ধর্ম-তত্বে অভিজ্ঞতা 
লাভ করেন; এবং আত্মাকে সর্ধবিধ অপবিত্র সংসর্গ হইতে যুক্ত করিয়া জ্ঞানী দৃঢ়চিত্ত 
ও সর্ধদশী হইতে পারেন; অপিচ, সর্ববিষয়েই যিনি আসক্তি-পরিশূন্ত হন ;--তিনিই 

গ্রকৃত ভিক্ষুপদবাচা। ২॥ কোনরূপ শিন্দায় বা ক্ষতিকর কার্যে যিনি অবিচলিত-চিত্ব, 

সততার আদর্শ-ম্বরূপ যে দৃঢ়চিত্ত ভিক্ষু আপন আত্মাকে সর্বদা পাপ-সংসর্গ হইতে নিিপ্ত 

রাখিতে পারিয়াছেন; কোনও বিষয়ের প্রতিই ধাহার রতি বা আকাজ্ষ! নাই; যিনি 

সকল বিষয়ই সর্ধথ| সহা করিতে সমর্থ ;--তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচা। ৩॥ নিকৃষ্ট 
শয্যায় বা বাসস্থানে ধাহার পরিতুষ্টি; শৈত্যে ব উত্তাপে, মক্ষিকার বা মশকের উপদ্রবে 

যিনি কদাচ বিচলিত নহেন; সকলই যিনি সহ্য করিতে পারিয়াছেন ;--তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু- 

পদবাচ্য। ৪॥ ধিনি সম্মানজনক ব্যবহারের, অথব! আতিথ্য-সৎকার লাভের আকাঙ্জা। 

করেন না; যিনি প্রশংসার অথব! শ্রন্ধা-ভক্তির আশায় আশামিিত নহছেন; যিনি আত্ম- 

সংযমশীল প্রতিজ্ঞাপালন-তৎপর, কঠোর নিয্নম-পাঁলনে সদ1-অভ্যন্ত; সাধু সঙ্গে বাসে 
সতত সচ্চিস্তায় ধাঙার মামা নিবিষ্ট ;-_তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচা। ৫॥ যিনি আপনার 

জীবনকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন; মোহুকে পরিতাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; স্ত্রী 
পুরুষ সকলেরই সঙ্গলাভে যিনি উদাসীন; যিনি সর্বদা কঠোর সংযম-সাধনা-পরাযণ ; 

কোনও বিষয়েই ধাহার কোৌতুছল নাই )-_তিনিই প্রক্কৃত ভিক্ষু-পদবাচা। ৬॥-.-**.পাঁখিব 
হুখ-সম্পৎ-লাভের জন্ত যিনি কখনও কোনও গৃহীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই, 

কিংবা কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ নহছেন)--তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচা। ১০ ॥ 

কোনও গুহী যদি শ্বেচ্ছা- প্রণোদিত হইয়া শয্যাঃ বাসম্থনি, পানাহার কিংবা কোনও 

সুখাগ্য প্রদান না করে, নিগ্রস্থ কদাচ তাহা গ্রহণ করিবেন না। গৃহীর নিকট প্রত্যাখাত 

হইলেও যে নিগ্রস্থ কখনও ক্রোধের বশীভূত হন না; তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদ্দবাচ্য। ১১ ॥ 
যদি কোনও নিগ্রন্থ খাগ্ক পানীয় (প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া বাক্যে চিস্তায় বা কার্ধো আপনার 

সমধন্দর্খ ভিক্ষগণের প্রতি সহাম্ভূতি-পরায়ণ না হন) তাচা হইলে তাহাকে প্রকৃত ভিক্ষু 
বল] যায় না; অপিচ, যিনি চিন্তায় বাক্ষ্যে বা কার্ষ্যে সম্পূর্ণ বিনয়-সম্পন্ন ;--তিনিই গ্রকৃত 

ভিক্ষু-পদবাচ্য। ১২ ॥-****ীকার গৃহ নাই, বাহার বন্ধু নাই; যিনি ইজ্দ্রিরগণকে জয় 
করিতে পারিয়াছেন; যিনি সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন; ঘিনি নিম্পীপ এবং 

স্ল্লাহারী গৃহত্যাগী 'ও সঙ্গ রহিত ;--তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য। ১৬ & 
নিগ্র্থ বা ভিক্ষু হইতে হুইলে বড় কঠোর সংযম-সাধনা আবশ্তটক। জৈন-শান্ত্রে 

সাধারণ-ভাবে নিগ্রন্থের প্রতিপাল্য দশটী বিধি আছে। জৈন-ধর্-গ্রহণ কালে যে পঞ্চ 

মহাব্রত গ্রহণ করিতে হয়, দশবিধ বিধি বা অঙ্গশাসন তাহারই অস্তভূক্ত 

বলিয়।, মনে কর! যাইতে পারে। শব্ব-্পর্শ- রূপ-রস-গন্ধ গ্রভৃতিতে 

আকৃষ্ট না হইয়া কঠোর সংঘম-সাধনায় সি্ধ হইতে পারিলে নিগ্রস্থ 

বা! ভিক্ষু হইতে পারা যায়। নিগ্রন্থের প্রতিপাল্য যে দশবিধ নিদেশ ব্দাছে, তৎপমুদায়ের 

নিগ্রন্থের 

আচার.লক্ষণ। 



জৈন-ধর্মনীতি। | ১০৩ 

মন্দ এই যে, নিগ্রন্থ কখনও এক স্থানে অবস্থিতি করিবেন না, কদাচ স্ত্রীলোকের 

ংসর্গে আসিবেন না, কদাচ নৃত্য-গীত-বাস্তে আসক্ত হইবেন না, কদাচ সুখাস্ের বা 
্থবেশের অনুরাগী হইবেন না । বাকো, কার্ধ্যে বা চিন্তায় কোনও বিষয়ে তাহার আসক্তি ন! 

জন্মে--ইহাই এ সম্বন্ধে স্থল উপদেশ। নিগ্রপ্থ নামের সার্থকতা এবং নিগ্রস্থের পদস্থগন প্রভৃতি 

বিষয়ে শাস্ত্রে অশেষ দৃষ্টান্ত আছে। আবার সংসার-কীট মান্নষ, রাজারবর্য্যে আকৃষ্ট নরপতি, 

কিরূপে ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ করিয়া চিরশাস্তির ক্রোড়ে আশ্রর প্রাপ্ত হন, তাহার ভূয়সী 

দৃষ্টান্ত জৈন-শান্ত্রে দেখিতে পাই । রাজা সঞ্জয় প্রভৃতির গ্রসঙ্গেঃ তাহাদের সংসার-ত্যাগের 

দৃশ্ত উজ্জ্বল হুইয়। আছে। জৈন-শীস্ত্রে দেখিতে পাই,--কাম্পিল্য নগরে সঞ্জয় নামে এক 
রাজ! ছিলেন। তাহার বন্ছ সৈশম্ত-সামস্ত, বু গজাশ্ব-রঞছিল। রাজা 

রা সঞ্জয় একদ। মৃগয়ায় বহির্গত হন। সঙ্গে অসংখ্য ঘোটক, অসংখ্য 

গজ, অসংখ্য রথ এবং অসংখ্য পদ্দ।তিক সৈন্য সুসজ্জিত ছিল। মুগয়ায় 

গমন করিয়া অশ্বীরোহণ পূর্বক সঞ্জয় এক্ষ মৃগের অনুসরণে ধাবমান হন। কাঁম্পিল্য 
নগর সাগ্লিধ্যে 'কেশর' উদ্ভান মধ্যে সেই মৃগ পলায়ন করে। রাজ! সঞ্জয় জ্রীড়াচ্ছলে 

সেই ভীত ত্রস্ত মুগের সংহার-সাধন করেন। তখন কেশর উদ্যানে এক সন্ন্যাসী যোগ- 

মগ্ন ছিলেন। সংসারের সর্বপ্রকার পাপ-জনক প্রবৃত্তি ধংস করিয়া বৃক্ষমূলে আশ্রর- 

গ্রহণ পূর্বক ভিন তপন্তা করিতেছিলেন। মৃগ যখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া সেই 
সাধু-সন্নিধানে উপস্থিত হয়) রাজা সঞ্জয় তখনই তাহাকে নিহত করেন। মৃগ নিহত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজার দৃষ্টি সন্গ্যাপীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে 
অবতরণ পূর্বক সাধুর নিকটে গমন করেন। অন্ুশোচনার তীত্র তাপে নৃপতির হৃদয় 

বিদগ্ধ হইতে থাকে । তিনি মনে মনে বলেন, ভায়, আমি কি সর্বনাশই করিয়া" 

ছিলাম! ক্রীড়ামদে উন্মত্ত হইয়া এখনই সাধুর সংহার-সাধন করিতে সসিয়াছিলাম ! 

আমি কি নির্দয়!--আমি কি হতভাগ্য! মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়!) অশ্বকে 

বিদায় দিয়া, নৃপতি সেই ভিক্ষুর পরপ্রান্তে নিপতিত হইয়! আর্তস্বরে কছিলেন,-_“মঙ্াত্মন্ ! 

আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।” সাধু ভগবচ্চিন্তায় নিবিষ্-চিন্ত ছিলেন। নৃপতির প্রার্থনায় 
কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। রাজার মনে তাহাতে অধিকতর ভয়ের সঞ্চার 

হইল। তিনি আর্তন্বরে কহিলেন,_-“আমি রাজা সঞ্জয় । হে মহাত্বন্! আপনি আমায় 

ক্ষমা করুন! আপনার [ক্রোধানলে যেন আমার এ লক্ষ লক্ষ সহচর ভল্মসাৎ না! হয়, 

ভিক্ষুর ধ্যান-ভঙ্গ হইল। নৃপতিকে আশ্বস্ত করিয়৷ তিনি উত্তর দিলেন,_-'ছে রাজন্। 

কোনও শঙ্কা নাই! আপনার সহচরগণকেও অতয় প্রদান করুন। পৃথিবীর এই 
ক্ষণস্থায়ী জীব-জীবনে কেন আপনারা নিটুরাচারে আসক্ত হইয়াছেন? নিশ্চয়ই এক- 
দিন এই ক্ষণস্থায়ী পাথিব জীবনের অবপান হুইবে। সংসারের সকল বস্ত্র সহিত সম্বন্ধ 
ছিন্ন হইয়া যাইবে) এ অবস্থার বিষয় অবগত থাকিপ্নাও কেন আপনার রাজ-শতিতে 
আসক্তি দ্বেখি! জীবন এবং সৌন্দর্য্য বিছ্যৎ-গ্রবাহের স্তার় ক্ষণনস্থারী ! তাহাতেই আপনার 

এত আসক্তি! মনে ভাবিয়া দেখুন-পরজীবনে উহাদের দ্বারা কি উপকার সাধিত্ব 



১৭৪  ভাঁরতবর্ধ । 

হইবে! স্ত্রী বলুন, পুর-কন্তা বলুন, বন্ধু-বান্ধব বলুন, আব্মীয়-শ্বজন বলুন মন্ুষ্যের জীবন- 
কালে যাহার! পোস্ব ছিল, মৃতার সময় তাহার! কেছই অনুসরণ করে না! পুত্রগণ হুঃখ 

প্রকাশ করিয়া পিতার মৃতদেহ অপস্থত করে। পুব্রগণের এবং আত্মবীর়গণের সম্বন্ধে 
পিতামাতারও সেই ব্যবহার । এ সন্কগগ দেখি, হে রাজন্, সংযম-সাধন! শিক্ষা করুন। 

মৃত ব্যক্তি যে ধনরাশি, সঞ্চয় করিয়! ধার, ভাহার আত্বীকন্বজন আনন্দে সে ধন-সম্পত্তি 

উপভোগ করে। এমন কি, মৃত ব্যক্তির স্থরক্ষিত সহধন্মিলীকে পর্য্স্ত পরিশেষে অপরের 

আন্কশাক্লিনী হইতে দেখা যায়। ইহ! দেখিরাও কি শীম্বষের জ্ঞান-চৈতন্য হয় ন1! 

ইহ-সংসারে মানুষ ইহু-জীবনে সদসৎ যে কোনও কার্ধ্য করে, পরজীবনে তাহাকে তাছার ফল- 

ভাগী হইতে হুয়ু।' * ভিক্ষুর এবন্িধ উপদেশ-বাকো নৃপতির জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি 

দেই ভিক্ষুর নিকট সধ্ধন্ম গ্রহণ করিলেন। তদবধি আত্মার পবিত্রতা সাধনে তাহার প্রবৃত্তি 

আসিল । পাথিব -সর্ধববিধ পদার্থে তাহার আরতি জন্মিল। তিনি বুঝিলেন,-যিনি সকল 

বন্ধন, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিফাছেন, তিনিই মুক্ত-গুরুষ। + 
নৃপতি সপ্রয় সাধু-বাকো জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার স্তায় আরও বহু 

নৃপতি জ্ঞানালোক লাভ করিতে সমর্থ হন। রাজা ভরত, বাহার নাম অনুসারে ভারতবর্ষ 

নামের উৎপত্তি, জৈনশাস্ত্রান্ুসারে তিনিও এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। 

রাজা! সগর, এই সদ্জ্ঞান লাভ করিয়া সসাগরা ধরিন্রীর আধিপত্য 

অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া যান। বিশ্ববাপী রাজ-শক্তি পরিত্যাগ করিয়! 

রাজা মঘবন্, রাজ। সনতকুমার, শান্তি, কুস্থং অর, নহাপদ্মঃ হরিসেন, জয়, বশার্ণভদ্র, কলকওু 

দ্বিমুপ, নমী, নগ্রজিৎ, উদয়ন, বিজয়ঃ মহাবল এবং কাশীরাজ প্রভৃতি নৃপতিগণ সেই জ্ঞান 

লাভ করিয়া! সর্ধত্যাগী হুইয়াছিলেন।$ পূর্ণবয়স্ক রাজগণ যে জ্ঞান লান্ত করিয়া যে 
তাগের আদর্শ প্রদর্শন করিয়! যান, অস্কট-কোরক-সদৃশ কত কত রাজকুমারের জীবন- 

বলঞ্জার 

উপাক্ষান। 

রাজ। সঞ্য়কে ভিক্ষু যে উত্তর দিয়াছিলেন, উত্তরাধায়ন শুত্রের ভাষায় তাহ! এইরূপ বিবৃত হইয়াছে ; যথ|।-- 

“অভয়ং পথিবাতুক্জষং অভয়দায়! ভবাহিয়। অণিচ্চে জীবলোগংমি কিংহিংসা& পসজ্জপী ॥ ১১॥ 

জয়ালববং পরিচ্চজ্জ গ:তবধ মবসসসতে । অগিচ্চে জীব:লাগংমি কিংরজ্জংমি পসজ্জপী ॥ ১২ ॥ 

ভীবিরং চেবরবংচ বিজ্চ,সংপায় চংবলং। জদ্খতং মুজ ঝদীরায়ং পীচচখং নাববুজ ঝসে | ১৩ ॥ 

্বারাশিয় হবয়াচেব মিতায় তহ বংধত1 | জীবংত মনুলীবংতি ময়ংনাণ,ব্বয়ংতিয়॥ ১৪ । 
নীহুরংতি ময়ংপৃত্ব! পিয়রং পরমদুকৃথিয়া । পিয়রোবি তহা পুতে বংধুরায়ং তবংচরে ॥ ১৫ 8-- 

ভওতেণজ্জিএ দবেবপারের পরিবকৃখিয়ে। কীলং তন্নে নরারায় হ্টতুট মলংকিতা1 | ১৬॥ 

তেগ। বিজং কয়ং কণ্মং হুহংবাজইবাছুহং। কল্মুণাতেণ সংজুতে গচ্ছঈও পরংভবং ৪৮ ১৭ || 

কহংধীরে অহে উহিং অন্তাণং পরিধাবসে । সব্ধসংগ বিশিমুকে পিদ্ধে হবই নীরএতিবেনি || ৫81) : 

নধর গ্রহণ উপজক্ষে পূর্বোক্ত যে সকল রাজার ত্যাগ-ন্বীকারের দৃষ্টান্ত জৈনশান্ত্রে উক্ত দেখি, 
ষাহার। প্রায় সকলেই ত্রান্গপ্য-ধর্দের পৃষ্ঠপোষক ও আদর্শ-অনুলরণকারী ছিলেন বলিয়। হিন্দুশান্ত্ে পরিচিত 
ঘছ্েন। এই বিষয় চিন্তা করিয়। দেখিকো জৈনধর্ঘ ও হিন্দুধর্ম যে অভিন্ন। এবং একেরই. ছুই প্রতিরূপ, তাহ? 
ক্বত:ই মনে দ্বাসে। যে ভরতের নাম দ্দনথুদারে ভারাভবর্ম নামের উৎপত্তি, সাহার সম্বন্ধে নানা সতান্বর. আছে। 
প্ৈন-শান্ের মত এই বে, প্রথম কৈন-তীধর্ষর যভদেবেন জোঠ পুত সেই ভৃয়ত। তিনি প্রথম রামচত্্বর্তা 
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ধৃতেও সেই গৃ্ান্ত গ্রশ্দুট দেঁখিতে পাই । কুমীর বলল্রী। তাহাদের অন্ততম। মনোহর 

উদ্ভানাদি শোভিত স্গ্রীব নগরে রাজ! বলভঙ্র ও রাণী সৃগ! প্রতিষ্টান্বিত ছিলেন। বলশ্রী 

তাহাদের একমাত্র প্রিক্পুত্র, ভাবী রাল্যেশ্বর যুবরাজ। মৃগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন 

ধলিন্ন কুমার বলঙ্ীী মুগাপুত্র নামেও পরিচিত ছিলেন। আনন্দের সংসারে একমাত্র 

স্েহের ননান--যখন সুখৈশ্ব্যের মধ্যে লালিত পালিত বর্ধিত হইতেছিলেনঃ সেই সময় 

সহসা! এক শ্রমণের প্রতি তাহার দৃষ্টি আরুষ্ট হর়। তাহাকে দেখিয়া কুমারের চিত্ত 
চঞ্চল হইয়া উঠিল । তাহার মনে হইতে লাগিল,-তিনি যেন সে মুত্তি কোথাও 

দেখিয়াছেন। একৃষ্টে সেই শ্রমণের প্রতি চাহিতে চাহিতে কুমারের মনে পূর্বঞন্মের 

স্মৃতি জাগিঙ্না উঠিজ। তাহার মনে পড়িল,_-কফি শুত্রে কি আকাঙজ্ষার ফলে তিনি রাঞ্জ- 

হইয়াছিলেন এবং অধোধ্যাক্জ তাহার রাজধানী ছিল। তিনি যখন ঠৈনধর্শ গ্রহণ করেন, তখন ইন্দ্রদেবের আদেশ 

অনুনারে তিনি আপনার মন্তক হইতে পঞ্চমুষ্টি পরিমিত কেশ উৎপাটন করিয়াছিলেন | জেনধর্্ী-স স্রদ|য়ে প্রবেশ- 

কালে জৈন যাতিগণের সম্বন্ধে ধ নিযিম আজিও প্রচলিত আছে। সাগর] ধরিত্রীরর অধিপতি পগর নৃপতি সম্বন্ধে 

পৌরাণিক বিবরণ পুরাণজ্ঞ হিন্দুর অবিদিত নাই । জৈনশান্ত্রের মত এই যে, অভিৎ--দ্বিতীয্ জৈন-তীর্খর্কর 

ছিলেন। ডাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা এ সগর অযোধার অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীতে দ্বিতীয় রাজচ্রবস্তা 

বলিয়া! অভিহিত হম। জোষ্ট ভ্রাতা জিৎ কর্তৃক তিনি ধর্মাদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন ! রামায়ণে সগর রাজার 

ধে বিবরণ আছে, জেন-শাস্ত্রোক্ত সগর রাজার উপাখ্যান তাহারই অনুসরণ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। 

মঘবন্--শ্রাবস্তীর রাজ! সমুদ্রবিঞয়ের পুত্র বলিয়। পরিচিত। তাহার মাতার নাম--ভত্রা। জৈনশাস্ত্র মতে 

তিনি তৃতীয় রাজচত্রবত্তী। সনৎকুমার-_হস্তিনাপুরের অধিপতি রাজ। অন্বসেনের পুত্র। রাজ্জী সহদেবীর 

গর্ভে তাহার গা হয়। তিনি চতুর্থ রাজচত্রবত্তীঁ বলিয়া পরিচিত । শাস্তি--যোড়শ তীর্ঘকর। কুস্ব,--সপ্তদশ 

ভীর্থ্কর; এবং অর-_অষ্টীদশ ভীর্থকর | জাকোবি বলেন,__কুস্ব, নামটী কুকুৎস্থ নামের অপত্রংশ । তিনি 

ইন্ষ্াকুকুলে জন্মগ্রহণ করেন। রামায়ণে রামচন্দ্র কুকুৎস্থ নাঁমে পরিচিত। তিনিই প্রাকৃত ভাবায় কুস্ধ, নাসে 

অভিহিত হউয়াছেন। মহাপদ্ম-নবম রালচক্রবত্তী বলিয়া পরিচিত | তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্টুকুমার, স্ত্রত 

কর্তৃক জৈনধর্শে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই সুব্রত বিংশতিতম জৈন তীর্ঘস্কর মুনি-হব্রতের শিষা ছিলেন। 

পিতা পদ্মোস্তরের মন্ত্রীর (নমুচির) নিকট হইতে মহাপম্প পৃথিবীর আধিপতা কাড়িয়া লন। পম্মোত্বর যখন 

পিংহাপনে আরোহণ করেন, তখন তিনি নমুচির নিকট একটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হুইয়াছিলেন | নমুচিকে 

তিনি ত্রিপাদ ভূমি দান করিবেন।--ইহাই ভীহার সর্ভ ছিল। এই গুত্রে পদ্মোশুরের সাআ্জাজা নমুচি অধিকার 
করিয়। বদেন। মহাপদ্ম কর্তৃক তাহার উদ্ধার-সাধন হয়| হন্তিনাপুরে মহাপদ্যের রাজধানী ছিল, জ্যাকি 

বলেন।__এই উপাখ্যানটা ব্রাঙ্গণা-শাস্ত্রের বর্ণিত বিষুর ও বলির উপাখান হইতে গৃহীত হইয়াছে। 
জৈনশাস্ত্রের মত এই যে, মন্ত্রী নমুচি বিবাদের ফলে রাজা অধিকার করিয়া জৈন ভিক্ষুদিগকে পরাভূত করেন। 

অপিচ প্রতিশোধ-গ্রহণের উদ্দেশ্থেই জৈনগণকে রাঞ্জা পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন। হরিসেন--কাম্পিলোর 

রাজ! মহাহরির পুত্র! তিনি দশম রাজচত্রবন্তী বলিয়। পরিচিত। জয়--রাজগৃছের অধিগতি রাজ। সমুদ্র- 

বিজয়ের পুত্র ছিলেন। তিনি একাদশ রাজচত্রবত্বা বলয়! পরিচিত। দর্শার্ণভদ্র-_চতুর্ব্িংশ তীর্থস্কর মহাবীর 
স্বংমীর সমস[ময়িক | রাজ। উদয়নও মহাহীর ম্বামীর সমসাময়িক বলিয়। আহত হন। কাণীরাত বলিয়। 

যাহার উল্লেখ আছে, ভাহার নাম-.নদন। তিনি অগ্লিশিখ রাজার পুত্র এবং সপ্তম বলদেব নামে'পিচিত | 

বিজয়--ঘারকাবতীর 'রাজ। ত্রন্মরাজের পুত্র এবং বাসুদেব দ্িপুষ্ঠির জোট ভ্াত। বলিয়া পর্িচিত। মহাবল-- 
ছত্তনাপুরের রান! বঙ্গের পু । ত্রয়োদশ তাথস্কর বিমলের নময়ে তিন প্রতিঠা দিত (ছিলেন। রি 
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সারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাটজ্যেশ্বধ্যের আনন্দ তখন কুমারের নিকট তুচ্ছ বলিয়া 
প্রতীত হুইপ, সংযম-সাধনার প্রবৃত্তি আসিল। 

কুমার তখন পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,_পামি পঞ্চ মহাব্রত 
গ্রহণ করিয়াছি। আমি জানিতেছি, পাপীর জন্ত নরকে বা ইহসংসারে পশুজন্সে 

কি কষ্ট-কি যন্ত্রণা! এই সংসার মহা-সমুদ্রে আর আমার আনন্দ বোধ হইতেছে 
না। মা, আমায় সন্ন্যাস গ্রহণে অগ্রমতি দেও । হে পিতঃ! হে মাতঃ! আমি বু 

সখ ভোগ করিগ়্াছি। কিন্তু এখন বুঝিতেছি,_সে সুখ বিষফলবৎ। স্তরে সুখের 

পরিণাম বড় যন্ত্রণাপ্রদ। সে যস্ত্রণ। অবিচ্ছি্ন অনন্তস্থায়ী। দেহ চিরস্থায়ী নয়। ইহ! 

অপবিত্র ও অপবিভ্রতা হইতে উৎপন্ন। আত্মার ক্ষণবিধবংসী এই বাসস্থান যন্ত্রণার 

অ।কর-শ্ব্ূপ। এই ক্ষণস্থানী দেহ, যাহ! অচিরে ধ্বংদ প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আমার 

কোনও আনন্দ নাই। ইহা! ফেণপুঞ্জ-বৎ বা জলবুদ্বুদ সদৃশ । বৃথা মনুষ্য জীবন--অশাস্তির 

ও পীড়ার আশ্রয়স্থল । বার্ধক্য এবং মৃত্যু এ জীবন গ্রাস করিয়া ফেলে। এ জীবনে 

আমার মুহূর্তের জন্যও আনন্দ নাই। জন্ম--ছুঃখদায়ক, বাদ্ধক্য- ছুংখদায়ক, জরা- 

মৃত্যুও--ছঃখদায়ক ! হায়! আর কিছুই নয়, কেবল দুঃখ লইয়াই সংসার। এ 

ংসারে মানুষ কেবল ছুঃখই ভোগ করে। এই ভূ-সম্পত্তি, এই অক্রালিক, এই স্বর্ণ-রোপাা, 
এই স্ত্রী-পুত্র, এই আম্মীয়-স্বজন, এমন কি এই দেহ পর্যন্ত একদিন আমকে নিশ্চয়ই 

পরিত্যাগ করিতে হুইবে। কিম্পাক ফল ভক্ষণের পরিণাম যেমন শোচনীয়, ইহসংসারে 

ন্থখভোগের পরিণাম৪ সেইরূপ হুঃখপ্রদ্দ। দূরদেশে যাত্রাকালে যদি কেহ আহা্যাদির 

বাবস্থ| না করিয়া গমন করে, পথে যেমন তাহার কষ্টের অবধি থাকে না, সে যেমন 

ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে; সেইরূপ, যে জন সদ্ধন্ম্ের সম্বল ন! লইয় 

পরজীবনের পথে যাত্র! করেঃ তাছাকেও পথে নেইবূপ অশান্তির ও গীড়ার যন্ত্রণা! ভোগ 

করিতে হয়। আর যে জন দূরদেশে যাত্রাকালে পুর্ব হইতেই শাহার্যাদির ব্যনস্থা 
করিয়া লয়। ক্ষুধা-ভৃষ্-জনিত কোনও কষ্টই পরজীবনে তাহাকে অভিভূত করিতে 

পারে না। ধর্ম-সম্বলে বলীয়ান হইয়া! পরজীবনের জন্য যাত্র! করিণে মানুষ কর্্মবন্ধন 

ও যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। গৃহ অগ্নি-সংযুক্ত হইলে গৃ্ম্বামী যেমন মৃল্যবান 

সামগ্রী-সমূহ সর্বাগ্রে বহন করিয়। লইয়৷ যায় এবং অকিঞ্িকর দ্রব্য-সমুছ গৃহ-মধ্যে 

পড়িয়া থাকে ; সেইরূপ, যখন দেখিতেছি_-সমগ্র পুথিবী অগ্রিসংযুক্ত হইয়াছে, বার্ধক্য 

এবং মৃত্যু আসিয়া জীবনকে ঘেরিঞ! দীড়াইয়াছে, তখন আত্মাকে রক্ষা করিবার উপায় 

কি?* হে জনক-জননী! অন্থুমতি করুন, আনি আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করি।” 

* চুয়ানিমেপংচ মহুব্বয়াণি নন্ন এলহুকখং চ তিরিক্খজেণনিষু নিবিশ্ন কামোমি | 

মহন্নবাও অণ,জাণহপব্বইস,সামি অন্মো ॥ ১১ ॥ 
অপ্মতায়মএতোগ। ভূত্ব। বিসফলোবম1। পচ্ছ। কড়ুর বিবাগ। অণ,বংধ হুহাবহা ॥ ১২॥ 
ইমং সরীরং অণিচ্চং অসুঈ অঙইসংভবং | অসালরা বাসমিণং দ্কখকেসাণ ভায়ণং ॥ ১৩ ॥ 
অসাসএ সরীরং মিরঈং নোবলভামিহং। প্রচ্ছাপুয়াচ্চঈষবেব। ফেণবুবব সংশিতে ॥ ১৪ ॥ 



জৈন-শান্ত্ের শিক্ষ! রী ১৭৭ 

 আবনক-জননী উত্তর দিলেন।-_. বদ! বড় 'কঙঠোর--শ্রমণ-ধর্শ এপ! ভিক্ষুর 
লহম গুপ-ধর্মী আবগ্তক । শত্র মিত্র পৃথিবীর সর্ব জীবের প্রতি সমগর্শিভা চাই.) সার" 

জীহনে সর্ববিধ প্রাণীর প্রতি অহিংসার বিরত থাক! আবস্তক /এ বড় কঠোর ক্যা! 

মিথ্যা-বাক্যে বিরতি-বিষয়ে কদাচ সতর্ক হুইবে না; মলোহারী অথচ. পত্য রাকা 

আঙন্গোগে, সর্বদা প্রযত্ধপর থাকিতে হইবে ;-এ বড় কঠোর কর্তব্য! আনত দ্রবা (এষন 

কি. খেড়িকাটা পর্যান্ত) গ্রহণে বিরত থাকিতে হুইবে এবং কফেবলমান্র, নির্দোষ ভিন্ষণ- 

গ্রহণে অধিকার থাকিবে ;--এ বড় কঠোর কর্তব্য। ইঞ্জিপন-সুখের আস্মাদ প্রাপ্ত হইয়াও 

সে স্ুখ-সন্তোগে- বিরতি এবং সংঘম-সাধনার জন্য দৃঢ়ব্রত ;--এ বড় কঠোর: কর্তব্য | 
ধন-ধান্যের ও তৃত্ত্যবর্গের উপর আধিপত্যত্যাগ, সর্বকার্ধে বিরর্তি এবং কোনও বন্ত 

গ্রহণ না করা;--এ বড় কঠোর কর্তব্য। খাদা পানীয় প্রত্ৃতি চতুর্কিধ সামগ্রী ঝাত্রিতে 

গ্রহগ না কর! অথব! পরদিনের ব1 অতাবপুরণের জনা সঞ্চয় না রাঁথা,_-এ 'বড় বিষম কর্তবা ! 

ক্ষুধ! তৃষা, শীত গ্রীদ্ম, মশক-মক্ষিকার উপদ্রব, অপমান, বাসের কষ্ট, ভূণশধ্যা, অপরিচ্ছরত! 

প্রহার ও ভর্-প্রাণ্ডি, দৈহিক কষ্ট ও কারাকেশ, ভিক্ষুর জীবন, নিক্ষল ভিক্ষা,--এ সকল 

. ঝড় কষ্টপ্রদ । পিঞজরাবন্ধ পারাবতের ন্যায় এ জীবন নিয়ত শক্কাকুল। মব্তকের' কেশ 
উৎপাটন দারুণ যন্ত্রণাদায়ক । মহা ব্রত-গ্রহণ এবং তাহা! গ্রতিপালন-_উচ্চবংদীর় জনের 
অসাধ্য । বৎস। তুমি সুখের ক্রোড়ে লালিত); তোমার নির্মল ও কোমল স্বভাব) তুমি 

কখনই শ্রমণের ধর্ম পালন করিতে সমর্থ হইবে না। যতদ্দিন জীবন, ততদিন শাস্তি 
নাই-__দিশ্রাম নাই । কর্তব্যের ভার--গুরুভার লৌহুভার অপেক্ষা দুর্বহ । মন্দাকিনী আতি- 

ক্রম করা যেমন আব্সাধ্য, আোতের বিরুদ্ধে সস্তরণ কর যেষন ছঃসাধ্য, বাছবলে সাগর- 

সম্ভরণ যেমন অপন্ভব; কর্তবোর মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়াও. সেইরূপ অসাধ্য। 

আত্মসংযম-__সুখখবিবরপূর্ণ বালুকা-রাশির ন্যায় স্থাদহীন। কঠোর সংযম-সাধন!--শািত 

তররারিমুখে . বিচরণের ন্যার ছুঃলাধ্া। সচ্চরিত্র বিনক্সম্পন্ন হুওয়! বড় কঠিন। 

সর্প যেমন সর্বদা চচ্চুরুত্দীলন করিয়া সদ-দতর্ক থাকে; বিনয়-সম্প্প সচ্চরিত্র জনের পক্ষেও 
সেইরূপ নতর্কত। আবশ্তক। কিন্তুসেকি কঠিন সমস্ভা! লৌহনির্দিত শন্ত চর্বাণ যেরূপ, 

অসভ্ভব, মাঞ্ুষের পক্ষে বিনয়-সম্পন্ধ সচ্চরিত্র হওয়াও সেইরূপ কঠিন।, প্রজ্ছলিত অগ্ি 
গলাধঃকরণ কর! যেমন অসাধ্য, যুবাপুরুষের- পক্ষে  শ্রমণ-ধর্ম পালন করাও. সেইরূপ 

মাণুসত্ধে অসাকছিব্িহা রোগ্বাণ আলএ। অরামরণ ধখংমি খপংি লরমামিহং । ১৫ ॥ 7 

. অনরকৃখলযাহূক্ং যোগায় মরশাপিয়। অহে। দুক্খেহ, সংসারে। ঝখকীসংতি জংতুপো ॥.১৬ ৪ 
খিত্ধ বখুং হিরক্সং ৮ পুতবারং চ বংধবা। চইঞ্তাপং ইমং দেহং গংতবর মবসস,লমে॥ ১18. রি 

 জহ! কিপাগকলাশং পরিদামে। ন হংদঞে। . এবইভুত্তীণ ভোখ্বাপং পরিপাদে। ন হুংররো। 1১৮৪ 

 অক্ভাণং রো? মহতংতু জগ্গাহিজ্দো পবজাঈ। গচ্ছংভোসেছ্হীহোইচ্ছ হাতশহাছি, লীভিও। ১১।) | 

এবং ধন্মং অকাউপং জে গচ্ছই পরংভবং। গচ্ছ্ংতোসে হুহীহোই বাহীরোগেছিং পীভিও | ২৯11... 
. অন্ধাগজো। মহংতংভু- মঙ্গাহিচ্ছে। পবজ্জই। গচ্ছতোসেহহথী হোই, ছুহাতগ হাঞ বত্িও।। ১ রা ডি 

এবং ধন্যংপিকাউপং 'দোগহেই পরাবং।. খঙ্ছংতোসে হহীহোই সরু জবেরপা |. ২1) রা 
| 9 পাজি গাই আসার: অখটকই ৯ ৰং 
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১৭৮ ভারতধর্য। 

আরাধ্য । সছিদ্র বসতে যেমন বায়ু পুর্ণ করা অসন্ভব ১ হূর্াল মাছুষের পক্ষে সেইদ্প শ্রমণ- 

ধর্ম গ্রহণ কর! 'অসম্ভব। তুলাদণ্ডে মন্দার-পর্বত পরিমাপ করা যেমন অসম্ভব শ্রদণধশা. 

গ্রহণ পূর্বক নির্ভয়ে ও দৃঢ়চিত্বে বিটরণও সেইরূপ অসভ্ভব। যাহার চিত্ত প্রশান্ত লহে, 
বাছ দ্বার! সমুদ্র- সস্তরণের চেষ্টার গার তাহার আত্-সংযম-চেষ্টা বৃথাই হুয়। পঞ্চবিধ মানিক 

দুখসভোগে প্রবৃস্ত হও । সথ-সস্তোগ শেষ হইলে, বৎস, তুমি ধর্দ-পথ অবলম্বন করিও ।” 

কুমার বণশ্ী। কহিলেন, “পুজা জনকজীননী ! আপনার! যেমন সপলভাঁবে আপনা 

গের বক্তব্য বিবৃত করিলেন, ধর্শের পথও সেইরূপ সরল। যে জন সর্বকামনী পরিত্যাগ 

করিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে এ পৃথিবীতে কিছুই কঠিন নহে। অনন্তকাল হইতে 
আমি দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহা করিয়া আমিতেছি, পুনংপুনঃ ছুঃখ ও হুর্বিপদ 

আসিয়। আমাকে আক্রমণ করিতেছে । এ সংসার হঃখের আকর;) আমি এই ভয়াবহ 
ংসায়ে পুনঃপুনঃ অম্ম-মৃত্য-দরা-যন্ত্রণ ভোগ ধরিয়া চলিয়াছি। এখানে যে আনলে যে 

উত্তাপ, নরকের সে অনলে সে উত্তাপের অতি আধিকা! সেই নরকের সেই জাল! 

জামি কত জন্ম ভোগি করিয়াছি! এখানে যে শৈত্য দেখি, সেখানকার শৈতা এ শৈতা 

অপেক্ষা তীক্ক ও অসহনীয়। নরকে আমায় সে শৈত্য ভোগ করিতে হইর়াছে। 

উর্ধপদে নিম্নমুখে অবস্থিত থাকিয়া গ্রজলিত এগ্নিকুণ্ড আমি কত বার দ্ধ হইয়াছি 
ও চীৎকার করিয়া কাদিয়াছি।...এইরূপ যন্ত্রণার পর অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। এখন 

ফিসে সে যন্ত্রণার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিব, তাহাপ্পই উপায় অন্বেষণ করিতেছি। প্রতি 

জদ্মে আমি যন্ত্রণাই ভোগ করিয়া আসিতেছি, কখনও মুহূর্ত মাত্র তাহার উপশম পাই নাই ॥ 

জননফজননী উত্তর দিলেন,_-'বৎস, শ্রমণ-ধর্খা গ্রহণে সকলেরই স্বাধীনতা আছে 

সতা) কিন্তু শ্রমণ-ধর্ম-গ্রহণে৪ যে কষ্ট নাই, তাহাই বা কিরপে বলিব? পীড়া 

প্রভৃতির বন্ত্রণা উপশম করিতে না পারিলে শ্রমপগণের দুঃখ শেষ হয় কি? 
কুমার উত্তর দ্িলেন,--॥আপনার! যেরপ সরলভাবে এই উপদেশ প্রদান করিলেন, 

ছুঃখকট্ট-নিবারণের পথও সেইরূপ লর়ল। এই যে অসংখ্য পশুপক্ষী অরণো বিচরণ করিতেছে, ' 

কে তাহাদের কষ্ট-নিধারণে যর লইতেছে ! বন্ঠজন্ত যেমন নির্ভয়ে বনমধ্যে বিচরণ করে, আমি 
সেইরূপ আত্মলংযম ৪ কঠোর সাধনার সাহায্যে ধর্মপালন করিব । বিস্তৃত.অরগামধো বন্তগণ্ত 

যখন পীড়িত হইন্ বৃক্ষতলে মমশ্রয় গ্রহণ করেঃ তখন কে তাহার গুধা করিতে বায়! কে 
তাহাকে উধধ প্রধান করে! কে তাহার স্বান্থোর বিষয় জিজ্ঞাস! করে ।? কে তাহার থান 

পানী সংগ্রহ করি! দেয়? সে যখন সমপূ্ণরূপ নুস্ক অবস্থায় থাকে, তখন অরণ্যমধ্যে বা 

হদের তীরে খান্ঠ-পানীর সন্ধান করিয়! লয়। পাঁবত্রচেত! ভিক্ষুও সেইরাপ বন্তপণ্ডর ন্যায় 
বিচরণ করিবে, কাহাহও অপেক্ষা রাখিব না। ফলে আপনিই উচ্চগতি. লাভ করিবে। 

জামি সেই পপ্তদের জীবন অণুকরণ কর! বরং শ্রেযঃ বলিয়। মনে করি ॥ গ্বাহাতেই আমার 

হুঃখের অবসান হইবে .... 
এই বলিয়া, পিতাঙাতার”সথতি লগা, কুমার ব্লতী জঙ্গালাজম আ্হণ ক্করিলেন। সর্প 

যেমন কথুক পরিত্যাগ করে, মানুষ যেমন পাকের ধুলা বাড়িয়া ফেলে, সেইরূপ আত্মীর- 
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স্বজন বিষা-বৈভব গরিত্যাগ করিয়া কুমার শ্রমগ-ধর্থ গ্রহণ: করিপেন। . ইহলোকে র! 
পরলোকে কোন্ও লোকেই তাহার কার আকাজ্া রহিল না। স্থখকরবা অন্ুখকর সকল 
বিষন্ধেই তিনি উদাসীন হইলেন। আঅশনে বা অনশনে কিছুতেই তাহার স্পৃহা রহিল না। 
৪গ। ক্বন্ধন ছিন্ন করিয়া মৃগাপুত্র নির্বাণ-পথের পথিক হুইলেন।" 

সংসারে কে কাহার রক্ষার্ত। ? এ সংসারে কে কাহার যন্ত্রণ! দূর করিতে গারে? 
এ রা কে কাছার ছংখ দূর করিতে সমর্থ? মানুষ মনে করে, আমি পিতা, আবি 

মাতা, আমি ভ্রাতা, আমি বনিতা, আমি বাঁজা) আমি রক্ষাকর্ত। । কিন্ত 

বিগ সে তাহাদের ভ্রম মাত। পুত্রের হুঃখ-দুরী করণে যন্তরণা-নিবারণে পিতামাতা 
ত্র করেন; প্রজার কষ্ট-নিবারণে রাজা যখোচিত চেষ্টা করেন; 

কিন্ত কাহার কষ্ট কে দুয় করিতে পারে? অরক্ষিত জনকে কে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়! 
*ইহসংসারে ব্ক্ষাকর্ত। বা ছঃখদূরকর্তা কফেছই নাই। অগধাধিপতি রাজ! শ্রেণীক এক 

সময়ে মোহমদে মনে করিয়াছিলেন,--'আমিই রাজা, আমিই প্রজার রক্ষাকর্তী1 ।/ তীহার 

সেই মোহ কিন্পে ভঙ্গ হয়, জৈনশান্ত্রে তদ্বিষনক একটা উপাখ্যান আছে। ক্র 
নন্দন-কাননের স্তায় রাজ! শ্রেণীকের এক পরম রমণী উদ্যান ছিল। “মন্দিকুক্ষি' চৈত্য 
নামে সে উদ্ভান অভিহিত হইত। বিবিধ সুদৃত্ত বৃক্ষলতান্র সে চৈত্য শোঁভমান ছিল। 
নানা-জাতীয় বিহঙ্গমকুলের কলকাকলী তানে সে উদ্ভান সদ মুখরিত থাঁকিত। আর নাঁনা- 
জাতীয় পুষ্প-স্তবকে সে উদ্ভান সুশোভিত হুইয়া ছিল। একদিন সেই উদ্ভানে পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে এক সৌম্য-সুষ্তি সাধুর প্রতি রাজা শ্রেলীকের তৃট্টি নিপতিত হয়। সাধুর 
তরুণ বয়ন, কোমল দেহ, নুন্দর আক্ৃতি। সীধু-সন্দর্শনে রাজা বিমুগ্ধ হইলেন। তীহার মনে 

হুইল, সে সাধু যেন রূপের সার, যেন বর্ণের শ্রেষ্ট, যেন মাধুর্যোর আকর, যেন শাস্তির 
নিলয়, যেন পুর্ণভাঁর আশ্রয্ন, যেন কামনার অতীত। নুপতি তাগতচিত্তে সাধুকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন,_-পঅহোবরে! অহোরূবং অহোঅজ্ডোস্সসোময়!। অহোখংতী 
অহোমুত্ী অহোঁভোগে অসংগয়] ॥” “হে আশ্চর্য্য বর্ণ! হে আশ্চর্য্য মূর্তি! হে আশ্র্য্য 
কমনীরতা ! হে আশ্চর্য্য শাস্তি! ছে আশ্চর্য্য সম্পূর্ণতা! হে আশ্চর্য্য নিফষাম !--এই বলিয়া 
তাহার চকে প্রণত হইয়া! যুক্তকরে নৃপতি কহিলেন,৮-হে তরূণবয়স্ক উচ্চবংশ-সন্ভৃত 
যুবক! আপনি কেন শ্রদণ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন? যে বস আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত 
হয়, সেই বসে আপনি শ্রপধর্শা-পালন জন্ত কেন উদ্বুদ্ধ হুইয়াছেন? কেন আপনার 
এরূপ মতি হইল,_আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।, | 

সাধুপুরুষ উত্তর দিলেন।-“হে মহারাজ ! আমার কেহ রক্ষাকর্ত। নাই, আমাকে 
রক্ষ! করে, কিংবা আমার প্রতি প্রকৃত লমবেষন। প্রকাশ করে, মামার প্রমদ ০৪ 
বন্ধু কেহ নাই?” 

'ঝাজ! শ্রেনীক ঈষৎ ছান্ত করিয়া কহিধোন, _ ন্ছাগনার ভার এরূপ. খুপবান, বপবান 
ব্ক্কির আন্মীয-স্থজন যা! রঙ্গাকর্তা কেহ নাই,-এ কি কথা কহিতেছেদ! আছি বৃপতি ; 
আমি ধার্ষিকগণের রকাকর্তা। আপনার আদ্মী-স্বজন বন্ধুবান্ধব ন্ছু সামার নিকট 



১৮০ মা ভারতবর্ষ । 

আয় আনন উপভোগ করুন। হল্লভি মনুষ্তুজনা লাঁভ করি) ফেন জাপনি হখ-সতোগে 

বিরত হুইতেছেন? আমিই আপনার রক্ষাকর্ত। হইলাখ |, ২ 

সাধুপুরুষ উত্তর দিলেন,_-'হে মগধাধিপতি মহারাজ শ্রেধীক! আপনি নিলেই যে- 
অনাথ! আপন।রই যে রক্ষাকর্ত। কহ নাই. আপনি কি করিয়া অপরকে রক্ষা করিবেন! 

গাজা! বিশেষ একটু আশ্চর্যযান্িত হুইর়। কহিলেম,_এ আপনি কি বলিতেছেন! 

আমার অশ্ব, গজ, প্রজা। নগর, প্রাসাদ, শ্রভুত্ব-ক্ষমত| রহিয়াছে । আনায় আবার 

কিসের অভাব! আন্ন, মানুযোচিত আনন্দ উপতোগ করুন। বাহার অধিকারে সুখ- 

ভোগের এত সামগ্রী বিস্তমান রহিয়াছে, তাহার আবার রক্ষাকর্তী নাই, কি প্রকার? 
মহাশর, আপনি অসভ্য বলিয়াছেন!” রর 

সধু-পুরুষ কছিলেন,-'হে রাজন! আমি যাহা বলিয়াছি, আপনি তাহার অর্থ 

উপলব্ধি করিতে পারেন নাই! আমি বলিয়াছি--আপনি অনাথ! কিসে আপনি অনাখ- 
রক্ষক-শূন্ত, একটু অনুধাবন করিলেই তাহ! বুঝিতে পারিবেন। ্ 

এই বলিয়! সাঁধু-পুরুষ রাজার নিকট আত্মকাছিনী বিবৃত করিলেন। কহিলেন, 
ইন্দরপুররীতুল্য কৌশানী নগরে অমিভবিত্তশালী পিতার পুত্ররূপে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়।- 

ছিলেন। আর কহছিলেন,__“অতি শৈশবে আমি চক্ষের পীড়ায় কাতর হুই। সঙ্গে 
সঙ্গে অতি ঘন্্রণ প্রদ পীড়াক্স আমার অঙ্গপ্রতাল দখ্বীভূত হইতে থাকে । আমার চক্ষের 
যন্ত্রণা এতই অসম হইয়াছিল যে, আমার মনে হইতেছিল-_যেন কোনও নিষ্ঠুর পত্র 
তীক্ষধার অস্ত্র লইয়। আমায় বিদ্ধ করিতেছে । আমার পৃষ্ঠদেশে হৃদপিণ্ডে মন্তকে তখন 

আমি বড়ই অসহনীয় যন্ত্রণা অস্ুভব করিতেছিলাম; যেন বিছ্যুৎ-গ্রবাহু আসিয়া আমার 

দেছে বজ্সস্থচী বিদ্ধা করিতেছিল। দেশের প্রধান প্রধান ভীষকৃগণ আমার চিকিৎ! 
করিলেন; কিন্তু যন্ত্রণার অবসান হইল না! পিতা আমার জন্ত অজশ্র অর্থ বায় 

করিলেন; আমি শান্তি লাভ করিলাম না। আমার জননী আমার জন্ত দারণ বেদন! 

অনুভব করিলেন! আমার সহধর্মিণী আমার যন্ত্রণায় মরমে মরিয়! রহিলেন। কিন্তু 

কিছুতেই আমার যন্ত্রণার শাস্তি হইল না। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম,--সত্যই আমি 
অনাথ ; ইহুসংসারে সত্যই আমার রক্ষাকর্ডা! অন্ত কেছই নাই! তখন আমর মনে হইল।__ 

জগ্মচক্রে পরিভ্রমথের এ যন্ত্রণার আর তুলন! নাই! তখন আমি সন্ধান করিতে লাগিলাম-_ 

কিসে কেমন করিয়া এ যন্ত্রণার অবসান হনব! বুঝিলাম--জন্মজরা-মরণের পথ রোধ 
করিতে ন! পারিলে শাস্তি আর কোথাও নাঁই। বুঝিলাম,__আমি নিজেই আমার সুখ. 
হুঃখের কর্ত। ও দকর্ত।। বুঝিলাম--আমি. নিঞ্জেই আমার সুন্ধৎ ও শক্র। বুঝিলাম-_ 
মামি সং বা অসৎ যেরূপ কার্ধ্য করিব, ফলভাগী আমাকে তজ্জপই হইতে হইবে ।, 

পঅগাকত- বিকতার ছুহাশর় সুহাণয়। অগ্লামিত্ত যমিতং চ ভুপটিগ ছুপটিও ॥" 
“মান্য আপনার হুন্তৃতির বারা আপনার প্রতি যেনধপ শক্রতাচরণ করি! থাকে, কঠচ্ছে কারী 
শত্রু সে্সপ অনিষ্টকারী. 'নছে। বাহার অন্তরে দয়ার স্বান নাই, মৃত্যুকালে নিশ্চয়ই 
হাহাকে অনুতাপ করিতে হয়! বিনি স্চগলিঅসম্পঙ্গ যাহার ভরীবন পরম আত্ম-সংযম- 



জৈন শাস্ত্রের শিক্ষা । | ূ ১৮১ 

পরায়ণ, যিনি পাপকাধ্য হইতে আপনাকে দূয়ে রাখিতে পারিযাছেন এবং ধিনি বআপনার 
কর্্মকে ধ্বংল করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই, সেই অতুতম চিরস্থায়ী সম্পৎ্ মু্ধির 

অধিকারী হইয়াছেন! তাহাকেই লনাথ বলিতে পার! যায়। 

*নতং অরীকংঠছেত্ব। কবেই জংসেকরে অগনিয়া হুরগ্নয়। 

_সেনাহঙঈী মচ্চুহংতু পত্তে পচ্ছাপুতাবেণ দয়াবিহূণে ॥ 
 নিরটিরা দপ্নরাঈউ তম্সজেউত্তমট্রে বিবজ্জাঁসমেই 
 ইমে বিসেনথি পরেবিলোএ ছুছও বিসেম্বিত্মইতখ লোগে ॥ 
চরিত্মমায়ার গুণঞ্জি এতও অণুত্তরং সংজমপালিয়াগং | 

নিরাসবেসংকৃথবিয়াণকম্মং উবেইটাখং বিউলুক্ধমং বং | 

নিগ্রন্থের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিম! মহারাজ শ্রেণীক তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি 
“করিলেন; দঙ্গে সঙ্গে তাহার অহঙ্কার দুর হইল। 

একই ধর্-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি পরিদৃ্ই হয়! যে কাক্ণে 
যে সময়ে সে বিভিন্নতা সংঘটিত হইয়াছিল, শাহার মৃল-তত্ব উপলব্ধি করিতে না পারায় 

| , অনেক স্থলে বিতগু! উপস্থিত হুইয়া থাকে । হিন্দু-শান্ত্রে তাই একটা 
নি প্রবাদ আছে, “বেদ! বিভিন্ন! স্ৃতয়ে! বিভিন্ন নাসৌ মুনির্ধস্ঞ মতং ন 

ভিন্নম। ধর্মন্য তত্বং নিছিতং গুহায়াং মহাজনে। যেন গতঃ স পস্থাঃ॥ 

দেশ-কাল-পাত্রই যে মত-বিভিন্নতার ও কর্্মপন্ধতি-পরিবর্তনের ছেতুভূত, তাহ! বলাই 
বাছুল্য। জৈন-শান্ত্রে কেশী গৌতম প্রসঙ্গে সেই বিষস্ছটা বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে। 

তীর্থক্কর পার্থদেব। মহাব্রত গ্রহণ সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়! যান, মহাবীর স্বামীর 
মত তাহ! হইতে একটু স্বতন্ত্র। পার্খ্বদেব চতুর্কিধ মহাব্রত গ্রহণের উপদেশ দিয়াছিলেন ; 
মহাবীর স্বামী পঞ্চ-মহাব্রত পালন করিতে উপদেশ দ্বিয়া যান। এই উপলক্ষে জৈন 
সম্প্রদায় প্রথমে ছুই ভাগে বিভক্ত হুইয়়াছিল। এক পক্ষ পার্খদেবের মতান্ুবর্তী ছিলেন। 

অপর পক্ষ মহাবীর শ্বামীর নিদেশ মান্ত করিয়া! চলিতেন। কেশী ও গৌভ়ের বিচার- 

ব্যপদেশে সেই ছুই বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জন্ত সাধিত হয়। * 

সম্মানে গৌতমকে সম্বর্ধন! করিয়া! কেশী জিজ্ঞাস! করিলেন, ““পার্খদের চারি মহাব্রত 
গ্রছণের উপরেশ দিয়াছেন; কিন্তু বর্ধমান (মহাবীর বাণী) পঞ্চমহ্া ব্রত-গ্রহণের উপদেশ 

* . মহাবীর রী অব্যবহিত পূর্ব তীর্থকর-_পার্খদেব। রা স্বামীর আবির্ভীবের ২৫০ বংদর 
পূর্ব্ধে তাহার নির্ববাণ-লাভ হইয়াছিল বলিয়। প্রদিদ্ধি আছে । কেশী-_পার্খবদেবের মতাবলমী ছিলেন। 
গৌতম ( হুধন্দপ,)--সহাবীর হ্বামীর শিষা মধো পরিগণিত। উভয়-সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান বাক্তিগণ একত্র 

নমবেত হইলে পাঙ্থ দেবের মতা নুবন্তাঁ সপ্রদায়ের অধিনায়ক-রূপে কেদী কয়েকটা প্রশ্ন গিজাস! কেন । গোঁত্রম 

সে নকল প্রশ্থের যে সচূত্তর প্রদান করেন, তাহাতে বিবাদ মিটিয। যার়। উতয়-সপ্রদায় একলুছে আবদ্ধ হ্র। 

কিছু কার পরে খু্-সপ্পরদায়ের মধ্যে দান। কায়ণে, পুনরায় মতানৈকা ঘটয়াছিল। আর তাহারই ফলে 

. খ্বেভান্বর,ও দিগন্থয় জৈন-সপ্প্রদায়ের উৎপন্ধি হইয়াছিল ।. যাহ! হউক, ারখমেক-প্রন্্ি গু অহাহীর স্বামীর 

গচারিত অতের সামগ 'াধন কিরুপে ঘটি ঘি কে্টিগোঁতম-পরগোথর, প্রদঙ্গ তাহার হাতা পাওয়া যায়. 



১৮২ ভারতবর্ষ । 

নি গিয়াছেন। উভয় ধর্মমতই ঘন একই উদেতে বিহিত, তখন এন্ধপ পাথ: কা. ফন 

হইল? হে বিজ্ঞ! এ বিষয়ে আপনার কি কোনও সংশয় উপস্থিত হয় না? 
কেশীর এই প্রশ্নে গৌতম উত্তর দিলেন,” 

“পঞ্জাসমিকৃখএ ধন্থং তত্তংতত্ত বিপিচ্ছয়ং। ২৫ 
পুরিম! উজ্জ,জভ্ডাও বন্ধরড্ড়ায় পচ্ছিম!। 

মন্থািম।! উদ্জ পক্সাও তেণ ধন্মে ছুহা কএ ॥ ২৬॥ 

পুরিমাণং ছবিনুম্মোউ চরিমাণং ছুরণুপালও । 

কপ্পে! মন্তিমগাণং তু সথবিলুক্ষত্বা! জুপালও ॥” ২৭ 

ধর্দের সত্য-তব, সহস্তর সন্ধান-__জ্ঞানের দ্বার! অধিগত হয়। পূর্ববর্তী তীর্থকরগণ তাৎকানিফ 
ধ্্সন্্রদায়তূত্ক জনগণের উপযোগী করিল্না যে ধর্মমবিধান বিহিত করিয়াছিলেন; কালের 
গতি অন্গসারে শেষোক্ত তীর্থষর তাহার কিছু পরিবর্তন আবশ্তক বোধ করেন । তদনুসারে ছ্ই 

বত প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া! সাধারণে অআন্ছভব করে। প্রথমে চাক্িটা মহাত্রতে যে কার্য 

সিদ্ধ হইত, শেষে সেই কার্য্যসিদ্ধির জন্যই পঞ্চ-মহা ব্রত গ্রহণের আবশ্বাক হইয়। পড়িয়া- 
ছিল। মানুষ যখন সরল-স্বতাব ছিল, একটী প্রতিজ্ঞা ঘধ্যেই অন্ত গ্রতিজ্ঞার বাধ্য- 

“ষাধকতা তাহার। উপলন্ধি করিত। কিন্তু তাছার! যতই কুটিল-স্বভাব-সম্পন্ন হইতে 

লাগিল, ততই তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ লিয়মে বাধ্য করা আবশ্তক বোধ হইল। 

“সৎ হও'--এই বলিলেই পূর্বে যে মান্গুষ বাক্যে কাধ্য মনে সর্বথা সতকার্যে সচ্চিন্তায 

নিবিষ্ট হইত; কালঞমে তাহারই পরিবর্তে বলার আবশ্তক হুইল-_তুমি সচ্চরিত্র হয়, 

সুমি সৎকাণর্মা কর, তুমি সচ্চিন্তায় রত থাক” ফলতঃ, মহাব্রত-চতুষ্টয় ও পঞ্চ-মহাত্রত 

মুগে উভন্বই এক । লক্ষা বা উদ্দেশ্তগত পার্থক্য উভয়ের মধ্যে আদৌ নাই। 
কেশী পিজ্ঞান] করিলেন,--'ভাল, আরও একটী বিষয় জিজ্ঞাস! করিতেছি । বর্ধমান 

( মারার স্থামী ) বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু পার্শদেবের মতে বধির্ব্বাস 

ও অন্তর্বাস বিহিত আছে। উভয়নের ধর্দমমতই যখন একই উদ্দেশে বিহিত, ভখন এ 
পার্থকা কেন? ধর্ধের এই দ্বিভাব বিষয়ে আপনার মনে কখনও কোনও সংশয় আসে ন! & 

গৌতম উত্তর দিলেন,-_“প্রজ্ঞ। বার! তাহার! যাহা! আবগ্তাক অনুভব করিয়াছিলেন, 
ধর্মপালন পক্ষে তাছাই বিছিত করিয়! গিয়াছেন। ধর্দাবলম্বীদিগের যে বিভিন্ন বাহ্াচিহ 

গ্রবর্তিত হয়, তদ্দারা জন-সাধারণ ঠাহার্দিগকে, চিনিতে পারিবেন+--এই উদ্দেস্ত..ছিল। 

সেই সকল বাহ-চিহ্ন সবার! ধর্ম-জীবনের আবশ্তকতার বিষর মান্ুঘের মনে গ্রতিভাত 

হইবে, ইহাই লক্ষা ছিল। জনদাধারণকে ধর্শ্ে অন্ুরক্ত করিবার অন্ত এবং লাধুবেশের 
সঙ্গে লঙ্গে অন্তরে সাধুতাবের. বিকাশ-করণোদেহে তীর্ঘস্করগণ বেপতৃষার | সন্লাসোচিত 

চিহ্নাদি ধারণের আবশ্তকতা| অনুভব করিক্নাছিলেন। ধীর! বেশভূযার বা .টিষ্ছাদি 
ধারণের পক্ষপাতী হেন, তাহার! জ্ঞান ধর্মবিশ্বাস এরং সচ্চরিত্রতা প্রসৃতিকেই মুদ্ধি* 

খথের সার-সম্পৎ্ রূলিজ! নির্দেশ করিয়া গিয়াছেল। মুল লক্ষ্য বিষয়ে কোনই পার্থক্য | 
নাই। স্থিদ্িধ ব্যবছারে ছিবিধ লক্ষণ গাঁ নির্দিই হইয়াছে ।' এ 



জৈন-শাস্ত্রের শিক্ষা । |. ও ১৮৩ 

অতঃপয় কেশী দিজাস! করিলেন, মাপনায় চতুর্দিকে সহজ পঞ্জ আপনাকে আজম? 
জন্ত উদ্তত বহ্্াছে। আপনি কেমন করিয়া তাহাদিগকে ০১০ খিদে. 

: গৌতম উত্তর দিলেন) 
প্এখ্সে জিএ জিয়া! পংচ পংচে জি জিয়া ঈস। 

দসহাঁও জিণিত্াণং সবব সপ্ত, জিণামিহং | ৩৬1” | 
'একটীকে জয় করিতে পারিলেই গাচটাকে জন করা হইবে | পঞ্চজরী হইতে পারিলেই 
দশজরী হইতে পারিবে। দশঝয়ী হইয়া! আমি সকল শক্র বিমর্দিত করিয়াছি।, 

কেশী জিজ্ঞাল। করিলেন,--'আপনি শক্র ০০০৮৪০০০০৮০ ?+ 
গৌতম উত্তর দিলেন,__ 

প্র গা অজিএ সন কণা! ইংদিক়্াণিক়। 
তেজিণিতু জহানারং বিহ্কামি অহংমুণী ॥” ৩৮ ॥ 

“মহং আত্মাই একমাত্র অজেয় শক্র। জ্রোধাদি চতুর্বিধ কশার (অর্থাৎ--কাগ, ক্রোধ 

অহঙ্কার, লোভ) এবং পিজি এই দশ শত্রট প্রধান। আমি ইহাদিগকে অর করিয়াছি? 

কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,_“ইহসংসারে দেখিতে পাই, সকল প্রাণীই শৃঙ্খলে আবদ্ধ । 

আপমি কেমন করিস! সে শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন ? 

গৌতম উত্তর দিলেন,_.. 
“তেপাসে. সব্যসে! ছিত্তা নিহংতৃণ উধায়ও। 

মুক্ধপাসে। জছুভৃও বিহরানি খহংমুণী | ৪১1৮ 

'দকল শৃঙ্খল, সকল বন্ধন আমি সুপার দ্বার! ছিন্ন করির়াছি। তাই খ্ামি বন্ধন-মুক্জ ।+ 

কেশী দিজ্ঞাসা করিলেন,__“আপনি বন্ধন বা শৃঙ্খল কাহাকে বলেন ? 

গৌতম উত্তর দিলেন,__ 

প্রাগন্দোসাদ তিষ্বানেইপাসা ভয়ংকর । 

তেছিংদিত্ত, জছানায়ং বিহরামি অহক্কমং॥* ৪৩॥ 

“অনুরাগ ও হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি বিষম বন্ধন। আসক্তি অতি বিপজ্জনক । আমি যথারীতি 
তাহাদিগের ধ্বংস-সাধন করিয়। বিনয়-সম্পন্ন হইয়াছি।' 

_কেদী ফছিলেন,-জস্তরের অভ্যন্তয়ে বিষ-ফল-উৎপাদনকারী বিষধৃক্ষ বা পাইতেছে | 
আপনি স্তাহাকে কি ছিন্ন করিতে পারিয়াছেন ? 

গতম উত্তর করিলেন, আমি সে তরুকে খণ্ড-বিখ করিয়াছি; তাহার, মূল 
উৎপাটনে পর্যন্ত সমর্থ হুইক়াছি। আর সেই অন্তই সে বিষৃক্ষের বিধকলের আশক! 

আর আমার নাই ॥ 

কেশী জিজ্ঞাসিলেন,_“বিষবৃক্ষ বলিতে আপনি ্ ি ক ”. 
গৌতম উত্তর কছিলেন,--. 

ূ  শশবতগ হালুয়া বৃত্ত ভীমাতীম ফলোধরা,। এর 

 তসুদ্ধিত, জঙছানায়ই বিহরামি গহাছুলী।* ৪৮. . 



মারের 8 ৫ 

০ মি সংসারের থাড সি যু গযাবহ বিষ-ালোৎপদনকারী ভীষণ রিক্ষ। 
লেবুক্ষকে বখারীতি ছি. ফ্রিতে পারিযাছি বলিয়াই আমি. এখন জুখে বিচ করিকেছি 1 
_ কের্ী কহিলেন,-ভন়্াংহ.জলস্ত আনলে মানযফে অহর্লিশ ছে হযে ফি 
প্রকারে আপনি লে অনল নির্বাধ ক্ষগ্সিলের ? : 

গৌতম উত্তর দিন, -বিগাল মেথ হইতে উৎপক্ধ পবিত্র নদীর জলে আমি কামার ৰ 
শরীক্ব সিক্ষ করিরাছি তাহাতে অনঙ নাপিত হইছে 1 তাই: লে অনল ক্যা 

ক্ষ করিতে -সমর্খ হয় লাই। 

কেনী জিক্ঞ।লিলেন,-কআপনি কাহাকে নল বলিয়া ভিহিত জেন? 
গীতম ফছিলেন,__.. | 

. শ্কসায়। অগ্গিপো বৃদ্ধা সীল তবোজলং। 

সয়ধারাভিহয়! সংতাভিগ্নাহ নউহংতিষে |" « ৫৩॥ | 

ধু ক্সধি-স্বপ। জ্ঞান, পবিত্র চরিত বং সংযম জল 7 জ্ঞানজপ, বারিবিলুর' ও 
নিষেকে রিপুকপ-অনি নির্বাপিত হইরাছে। রাঃ সে যি এখন আর আমাকে | 
সপ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছে লা 

কেদী কহিলেন,_'যে অশাস্ত হুর্দাস্ত অশ্বের উপর পনি আরোহণ করিয়া আছেন) 

লে যে নিত উল্মার্গগামী। আপনি কি প্রকারে তাহাকে সংবত রাখিতে সমথ' ছিইলেন ? 

গৌম উত্বর দিলেন,-জ্ঞানরপ রশ্মি দ্বারা আমি তাহার গতি সংবত করিতে সমথ”। 
সেই কারণ সঙ আমায় বিপথে লইতে পারে না) বথা-পথেই গ্রধাবিত হয় 

কেলী জিজ্ঞাসা করিলেন।-/কাপনি কাহাকে সেই অন্য বলিয়া অভিহিত করেন? 

গৌতম ফছিলেন।-- 
_*ম্নাসামসিও তীষেো ছুট্টস্সে। পরিধাবঈ। 
তং মন্মং নিগিগহামি ধন্মসিক্খাঁঞ কংখগং 1 ৫৮॥ এ 

“মন অপান্ত ছূর্ান্ত অঙ্ব-স্থূপ। আমি বিনয়-সাছাষ্যে তাহাকে দমন করিয়াছি। লে 
এখন কান্বোজ দেশী সুশিক্ষিত দোটকের স্তার় আমার আজ্ঞাবাহী । ক, 
-কেশী কহিলেন, -ইছ-সংলারে বহু কুপথ খআছে। মগ্গুস্যকে তাহা পথ করে। 

হে শ্বৌতম] আপনি কি প্রকারে সে পথ পরিহার গর্ব সংপথের অছুমরগ করিতে 
সমর্থ হাছন রী | 
গৌতম উত্তর দে - *ফোন্ প গথ সং ্ কোন্ পথ অসৎ, বি ছা দিশেষপে ্ 

(অনুধাহন, করিকনছি। ন্সার তজ্জরই কযামি আর বিপথগামী » প্র 
ফেলী জিজানা কষকিলেন,-__ “রী বে ভীষণ জলগ্লীবনে লফদুকে (জামাই: নই 

চলিগাছে) তাহাদের আজম বা. াশ্রযোপযোরী র্ তুমি, বাহ (কোথায় সে সীপ, 
ছে গৌতঘ, আপনি কি. তাহ! আবগত আছেন? 0 
গোতিন উত্তর. করিকেদ১-_ পাছে. টব কি]. বিশাল পি ঙ নী জলের মধ্যে 

অবস্থিত রেযাছে। : বার জনে লে হ্বীপ 'কগাচ জালমান হয় না. 



জৈন-শান্স্রের শিক্ষা । ১৮৫ 

কেশী কহিলেন। "কাহারে আপনি সেই স্বীপ বলিয়া আভিছিত ররেন? বনতাই 

হা কি প্রকার ?, 
গৌভম উত্তর দিলেন,-- 

“্জরামরণ বেগেণং বুডডমাণাণ পাণিণং | 

ধম্মোদীবে। পঈউ্রায় গইঈদরণমুত্তমং ॥ ৬৮11৮ 
«জরামরণের প্রবল গীড়নে প্রাণিপুঞ্জ ভাসিয়া চলিয়াছে । একমাত্র ধর্ম ছ্বীপ-স্বরূপ অবস্থিত, 

আছে। সেই স্বীপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অতি উত্তম আশ্র্ব-স্থান 1 
কেশী কহিলেনঃ-_“মহা-সমুদ্রে তরঙ্গ-প্রবাছে তরণী বিচলিতপ্রাপস। মেই তরণীতে 

আরোহণ করিয়া কি প্রকারে আপনি পরপারে উত্তীর্ণ হইবেন ?” 

গৌতম কহিলেন, 
“জাও অন্সাবিণীনাব। নস পারস্সগামিণী। 

জানিস্স! বিণীনাবা সাউপারস্সগামিনী ॥ ৭১ ॥৮ 

“ম্ছিদ্র তরণী কখনও পরপারে পৌছিতে পারে না। কিন্ত ছিত্রহীন তরণীর সাচায্যে 

পরপারে উত্তীর্ণ হুওয়! যাঁয় |” 

কেশী জিজ্ঞাসিলেন,-'আপনি কাহাকে তরণী বলিয়। অভিহিত করিতেছেন ?, 

গৌতম কহিলেন, 

“সরীরমাছনাবিত্তি জীবে! বুচ্চই নাবিও। 
ংসারো। অন্বোবুত্তো! জংতরংতি মহেলিণো 0৮ ৭৩ ॥ 

“এই দেহ তরণী-স্বরূপ। জীবন নাবিক। অন্মচক্ররূপ সমুদ্র। সংসারে অনাসক্ঞ জ্ঞানিগণ 

প্রজ্ঞ। দ্বারা সে সমুদ্র উত্তীর্ণ হন ।, 

কেশী কহিলেন)-_-'এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যে অসংখ্য প্রাণী অবস্থিত রহিয়াছে, 

কে তাহাদের জন্ত আলোক-রশ্মি বিকবীরণ করিবে?” 

গৌতম কহিলেন,_-“সেই নিক্কলক্ক সুর্য উদ্দিত হুইয়। সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করিবেন। 
তিনিই সংসারের প্রাণি-সমুছের মধ্যে আলোক বিতরণ করেন।” 

কেশী কছিলেন,--«কাহাকে আপনি সূর্য্য বলিয়া অভিহিত করিতেছেন ? 

গৌতম উত্তর করিলেন,--'বাহার। জন্মগতি রোধ করিতে পারিয়াছেন, তাহারাই 

কুর্য্যরূপে উদ্দিত হইয়া! জগতের জীবকে আলোক-রশ্মি বিতরণ করিতেছেন।, 

কেশী জিল্জাসা করিলেন,--"এই যে জীবসজ্ঘ কায়িক ও মানসিক অশেষ যন্ত্রণা ভোগ 

করিতেছে, ইহার্দিগের উপযোগী নিরাপদ শাস্তিগ্রদ স্থান কোথায় আছে, আপনি কি 

তাহা! বলিতে পারেন । 

গৌতম উত্তর দিলেন,--'দকলেরই পরিদৃশ্তমান এক নিরাপদ স্থান আছে। সেখানে 
জর! নাইঃ মৃত্যু নাই, যন্ত্রণ। নাই, পীড়া নাই। তবে সে স্থানে উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন।» 

 ফেশী জিদ্ঞাসিলেন,--“সে স্থান কি নামে অভিছিত হয়?” 

গৌতম উত্তর দিলেনঃ--তাহারই নাম নির্বাণ, যাহাতে নকল যস্ত্রণার অবসান হয়, 
৬ষ্ট-_২৪ 



১৮৬ ভারতবর্ষ । 

ঘাছাতে সম্যকত্ব গ্রাপ্তি ঘটে । সেই স্থানই সকলের লক্ষাস্থানীয়। সেই নিরাপদ শুখময় 
শান্তি প্রদ স্থানে জ্ঞানী মহাত্মগণই পৌঁছিতে পারেন। সেই চিরশাস্তিময় নিকেতনে তাহারাই 
পৌছিতে পারেন, ধীহার। জীবনগতি রোধ করিতে পারিয়াছেন। তীহারাই সর্ব ছুঃখ 

হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন ।, 

কেশী গৌতমের এই প্রঙ্নোতুরে সকলেরই সর্ব প্রকার সংশয় দূরীভূত হুইল। সকল 
সম্প্রদায় একপ্রাণ একমন হইলেন। 

ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? কি শ্রেষ্ঠ গুণ-ভূষণে ভূষিত হইলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়? 
যেমন হিন্দু-শান্ত্রে, তেমনই বৌদ্ধ-শাস্ত্রে, আবাঁর তেমনই জৈন-শাস্ত্রে ব্রাঙ্গণের সে মাহাত্মা- 

তত্ব প্রকটিত দেখিতে পাই। পুরাণাদি শান্তরগ্রন্থে ব্রাঙ্গণের মাছাত্মের 

এবং গুণ-গৌরবের অশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। ন্বয়ং নারায়ণ ব্রাহ্মণের 
শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবাদ্বিত হইয়াছিলেন, ইহার আঁধর 

ত্রাহ্মণের মাহাত্ম্য আর কি হইতে পারে? কিরূপ গুণসম্পনন জন ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হন-_ 

বৌদ্ধ-ধর্ম-শাস্ত্রে তাহার যে উল্লেখ দেখি; তাহাতেও বুঝা যায়, ব্রাহ্মণের স্থান কত উচ্চে! 

স্বয়ং বুদ্ধদেব নিজ মুখেই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়। গিয়াছেন।* জৈনশান্ত্েও 
বিভিন্ন স্থানে ত্রাহ্গণের মাহাআ্ম্য পরিকীর্তিত দেখি। উত্তরাধ্যয়নের পঞ্চত্রিংশ অধ্যয়নে ) যথ1,_- 

“জোলেোএ বংভণে। বুত্তো অগ্গীবা মহিও জহ1। 

সয়াকুসল সংদিষ্টং তংবয়ং বুমমাহণং ॥ ১৯ ॥ 

জোন সঙ্জই আগং তু পব্বয়ংতো ন সোয়ঈ। 

রম্মঈ অজ্জবয়ণংমিতংবয়ং বুমমাহণং ॥ ২* ॥ 

জায় রূবং জহামষ্ট্রং নিদ্ধংত মলপাবগং। 
রাগদোস ভয়াঈয়ং তবয়ং বুমমাহণং ॥ ২১1 

তবস্পিয়ং কিসংদংতং অবচিয্ন মংসসোণিয়ং। 

লুব্বয়ং পত্তনিব্বাণং তংবয়ং বুমমাহণং ॥ ২২॥ 

তসেপাপে বিয়াণিত্তা মংগহেণয়থাবরে। 

জোন হিংসইতি বিছেণং তংবয্নং বুমমাহুণং ॥ ২৩ ॥ 

কোহাবা৷ জইবাহাস। লোভাব! জইব ভয়1। 

মুনং নবথছঈজোউ তংবয়ং বুমমাহুণং ॥ ২৪ ॥ 
চিত্তমংত নচিত্তংবা! অগ্লংব। জইব! বহুং। 

ন গরিণ্হই অদত্তংজে তংবয়ং বুমমাহণং ॥ ২৫ ॥ 

দিব্বমাণুস্সতেরিচ্ছং জোনসেবই মেহুণং। 

মণস! কায়বন্ধেণং তংবয়ং বুমমাহুণং ॥ ২৬। 

জহাপোমং জলেজারং নোবলিপ্পই বারিণ|। 
এবং অলিস্তং কামেহিং তংবয়ং বুমমাহুণং ॥ ২৭॥ 

* পৃথিবীর ইতিহাদ) পঞ্চম খণ্ডে। ৩৮৯ পৃষ্ঠার বুদ্ধদেবের উদ্ভি ভ্রষ্টব্য। 

ব্রাহ্মণ 

কাহাকে বলে? 



জৈন-শান্ত্রের গিক্ষ।। ১৮৭ 

অলোলুয়ং সুহাঁদীবী অণগারং অকিংচণং। 
অসংসত্তং গিহখেমু তংবয়ং বুমমাহুণং ॥ ২৮ ॥ 

জহিত্তা পুব্বসংজোগং নাতি সংগেয় বংধবে। 
জোনসজ্জই এএক্* তংবয়ং বুমমাহুণং ॥ ২৯ ॥৮” 

অর্থাৎ,_'যিনি ব্রাহ্মণ বলিয়। অভিহিত হন, তিনি অগ্নির ন্যায় মহিমান্থিত। জানিগণ 
স্তজ্রুপ প্রকৃত তেজসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করেন। ১৯॥ যিনি কোনও 

পার্থিব আকর্ষণে আবজ্ধ নছেন ; সন্গ্যাল গ্রহণে কদাচ ধাহার মনে অন্থুশোচন! আসে না; 
সৎকথায়ই ধাহার আনন্দ ;-_তীহাকেই ব্রাহ্মণ বলে। ২*॥ যিনি রাগ-ছেষ-আশঙ্কা প্রভৃতির 

অতীত, যিনি অগ্নিদগ্ধ ন্ুবর্ণের স্ভায় জ্যোতিঃ-সম্পর ;--তীহাকেই প্রকৃত ব্রাঙ্গণ বলা! 

যার়। ২১॥ যে আত্মসংযমশীল সাধু অস্থি-কঙ্কালসার হুইয়াওওড পবিভ্রতা-সম্পন্প নির্বাণ-পথের 
পথিক,-_তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২২॥ যিনি সর্বতোভাবে প্রাঁণি-পর্য্যায়-তত্বে অভিজ্ঞতা” 

সম্পন্ন, গতিন্ঈীল ব! গতিহীন কোনও জীবের প্রতিই যিনি কোনও প্রকার অনিষ্টকারী নহেন,__ 

তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২২॥ ঘিনি ক্রোধে বা পরিহাসছলে অথবা লোভপরবশ হইয়া 

বা ভীতি প্রাপ্ত হইয়া! কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না,__তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৪॥: 

অল্প হউক, অধিক হউক, প্রয়োজনীয় হউক বা অগ্রয়োজনীয় হউক, যিনি অদত্ব বন্ত 
কদাচ গ্রহণ করেন ন1;--তাহাকেই প্রকৃত ব্রাঙ্ষণ বল যায়। ২৫॥॥ চিস্তারঃ বাক্যে 

বা কার্যে কোনও মন্ুষ্যের বা কোনও প্রাণীর প্রতি ধাহার ইন্দ্রিয় আসক্ত নয়,_স্ভিনিই 

প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য | ২৬ ॥ পদ্ম যেমন জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও জলে আসক্ত আর্দ্র নর, 

সেইরূপ সংসারে সুখের মধ্যে থাকিয়াও ধাহার চিত্ত সে স্থখে কলুষিত নহে*_তীহাকেই 
ব্রাহ্মণ বল! যায়। ২৭॥ ধাহার লোভ নাই, ধিনি অজ্ঞাতবাসে জীবন যাঁপন করেন, ধাহার, 

গৃহ নাই বা যিনি কোনও সম্পত্তির অধিকারী নহেন এবং সাংসারিক কোনও ব্যক্তির সহিত 

যিনি বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ নহেন ;--তাঁহাঁকেই ব্রাহ্মণ বল! যায় । ২৮॥ আত্মীয-্বজন প্রভৃতির 

সহিত বাহার সর্বরূপ সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে এবং যিনি কোনরূপ সখের জন্ত আদৌ আকাঙ্ক 
যুক্ত নহেন,__ত্ীহাঁকেই ব্রাহ্মণ বল! যাঁয়। ২৯ ॥, 

অন্যত্র আবার দেখিতে পাই,_- 
“নবি মুংডিএণ সমণে! নওংকারেখ বংভণে। 

ন মুণীরন্নবাসেণং কুসচীরেণ ন তাঁবসে! ॥ ৩১ ॥ 
সময়াএ সমনে! ছোঁই বংভচেরেণ বংভণে| 1 

নাণেণয় মুণী হোই তবেণং হোই তাবসো । ৩২ ॥ 

কন্মুণা বংভণে হোই কম্ুণা! হোই খত্তিও। 
বইসে কল্মুণা হোই জুদ্দো হবই কন্মুণ! || ৩৩ ॥৮ 

“কেবল মন্তক যুণন করিলেই শ্রমণ হওয়া যায় না; কেবল ওকার শব্ধ উচ্চারণ 

করিলেই ব্রাহ্মণ হুওয়! যায় না; ফেবল অরণ্যে বাস করিলেই তাপস হুওয়! যায় না। 
রাগছেষ প্রতৃতির প্রতি লাম্যভাব উপস্থিত হইলেই শ্রমণ ছওয়া যায়; ত্রন্মচর্ধয ছারাই 



১৮৮ ভারতবর্ষ । 

ব্রাহ্মণ হুওয়া যায়) জ্ঞানের দ্বারাই মুমি হওয়া বায়) সংধদের দ্বারাই তাপস হওয়া যায়। 

কর্মের দ্বারাই ব্রাঙ্ষণ, কর্ধের ছাঁরাই ক্ষত্রিয়, কর্দের দ্বারাই বৈশ্, কর্দের দ্বারাই মাধ 

শূদ্র হয়।” যিনি সর্ব-কর্ম্ঘ পরিত্যাগ করিতে সমধ” হইয়াছেন, তিনিই 'প্রক্কত ব্রাহ্মণ ৮ 

“সব্য কম্ম বিনিন্ুকং তং বয়ংঞ্বুমমাহণং ॥ ৩৪ |” 

অনস্ত-_কাঁল, অনন্ত-_-ছঃখ সমুদ্র, অনস্ত--ছুঃখ-হেতু। ফেমন করিয়! মানুষ সে ছঃখ- 

পারাবার উত্তীর্ণ হইবে; ফেমন করিপ মানুষ মে অনস্ত আকর্ষণ ছিম্ন করিবে; কেমন করিয়! 

মানুষ মুক্ত হইতে পারিবে )--মহাবীর স্বামী তৎসধন্ধে সুংশ্থরপাচার্ধ্যকে একটা 
জি সারগর্ড উপদেশ গ্রদান করেন। তাহার সেই উপদেশের সার-মর্্__ 

সদ্জ্ঞান লাভ করিতে হইবে; অজ্ঞানাদ্ধকার দুর করিতে হইবৈ; অনুরাগ 
ও দ্বেষ ধ্বংস করিতে হইবে । যে জম তাহাতে সমথ” হন, ভিনিই পরম মুক্তির_-চির- 

আনন্দের অধিকারী হন। উত্তরাধ্যয়ন-সুত্রের দ্বাত্রিংশ অধ্যয়নে মহাবীর স্বামীর উক্তি 9: যথা,__ 

*্নাণন্স সব্বস্স পগাসনাএ অন্নাণ মোহস্স বিবজ্জণাএ রাগস্স 

দোঁসস_সয় সংথএণং এগংত সোকৃখং সমুবেইমোক্খং ॥৮ 
কিন্ত সে জ্ঞান কিরূপে অধিগত হইতে পারে ? পে অজ্ঞানাস্ধকার কিরূপে দুরীতৃত হয়? 
দে অনুরাগ ঝ! দ্বেষ কিরূপে ধ্বংস করা যায়? তৎসম্বন্ধে মহাবীর স্বামী বলিতেছেন, 

__€প্রথমে গুরুজনের ও জ্ঞানবৃদ্ধ জনের সেবা-পরায়ণ হুওয়। আবশ্তক। আশৈশব হুঙ্জন 

লোকের সংসর্শ পরিহার কর প্রয়োজন। একান্ত-চিত্তে ধর্মগ্র্-পাঠে আত্মনিয়োগ 

কর! বিধেয়। সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের অথ” অভিনিবেশ সহকারে উপলব্ধি করা আবশ্তক ॥ 

সমাধি-লাভের জনা সংযম-সাধনার আবশ্তক। সে সাধনায় আহারে, সঙ্গি-নির্ধাচনে ও 

স্থান-নির্ধারণে একাস্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। বদি সৎসঙ্গ না মিলে, নিজ্জন-বাস বরং 

শ্রেমঃ। বর্ববিধ সুখস্পৃহ! ও সর্বপ্রকার পাপকর্ধে বিরভি সর্ধতোভাবে আব্খক। 

“জহায় অংউপ্লভব। বলাগ! অংডং ধলাগপ্পভবং জহথায় এমেব। 

মোহায় যণংখুতন্হ! মোহংচ তন্হায়য়ণং বয়ংতি ॥ ৬।। 

বাগোন দোসোবিয় কন্মবীয়ং কম্মংচ মোহপ্পিভবং বন্ধংতি। 

কম্মংচ জাইঈ মরণস্স মূলং দুকৃখং চ জাঈ মরণং বয়ংতি ॥ ৭॥ 

ছুক্খং হয়ং জস্স ন হোই মোহে! মোহে! হও জস্স ন হোই তন্হ!। 
তন্হ! হয়! জস্স নছোই লোছে! লোহোছুও জস্স নকিংচণাইং ॥ ৮॥* 

'বলাক পক্ষী হইতে যেমন অণ্ডের উৎপত্তি) আবার অগ্ড হইতে যেমন বলাক পঙ্গীর 

উৎপত্বি; সেইরূপ মোহ হইতেই তৃষ্ণার উত্তধ, আবার তৃঞ্ঝ! হইতেই মোহের উৎপত্তি । ৬ & 

কন্ম হইতেই যেমন অনুরাগ ও ঘ্বেষেরর উৎপত্তি; সেইরূপ মোহ ব1 রাগ দ্বেষ হইতেই 
অনুরাগের উৎপত্তি । কর্মমই জন্ম মৃত্যুর মূল, আবার জরমৃত্যুই ছুঃখ। ৭॥ মোহ দুর 
হইলেই হুঃখ দুর হয়) আবার তৃষা দূর ইইলেই মোহ দুর ছইয়। থাকে । লোভ দুর 
হইলেই তৃষ্চার বিরতি) আবার বিষয় না থাকিলেই লোভের শাস্তি ।৮ 1 ফলত? ভব- 

তৃষ্ণাই জঙ্স, আবার জন্মই ভখ- -তৃষধগর হেতুভূত। 



জৈন-শান্্রের শিক্ষা । ১৮৯ 

যিনি সম্পূর্ণরূপে অনুরাগ দ্বেষ মোহ প্রভৃতি অন্তর ছইতে নির্দল করিতে চাছেন, 
কয়েকটা বিষয়ে তাহার বিশেষ দৃষ্টি রাখ আবশ্তীক। সরস সুন্বাহ আছাধ্য রসনার তৃত্তিকর 

* হইলেও তাহা পরিহর্তবা। কেন-না, তত্থারা দেহে অত্যধিক শক্তি 
রী । সঞ্চার হুয়। আর সেই শক্তি-সঞ্চারের ফলে তৃষ অসিয়! অভিভূত করে। 

সুস্বাহ ফলতারাবনত বৃক্ষের প্রতি পক্ষীর যেমন আসক্তি, সরস সবল 

মন্তষ্যের প্রতিও তৃষ্কার সেইরূপ আধিপত্য । শু ক্ষাষ্টপূর্ণ অরণ্য অগ্লি-সংঘুক্ত হইলে 
বাষু প্রবাহ যেমন সে অগ্নি নির্বাপিত হইতে দেয় না; সেইরূপ যে ব্যক্তি আকাঙ্ষার 

অনুরূপ সরস খাগ্ত আহার করে, তাহার পঞ্চেন্ছিয়ের আকাজ্ঞা-অনল সদ! প্রজ্লিত থাকে । 

কোনও সাধু-সচ্চরিত্র মনুষ্যেপ তাহ! উপকারে আসে না। যাহারা নিভৃতবাসী, অল্লাহারী, 

ইন্দ্িদজগ়ী, তৃষ্ণা আসিয়া! তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। তাহাদের অনুরাগ 
ওধধ-সেবনে পীড়া-নিবৃত্তির ন্যায় নিবৃত্বি-প্রাপ্ত হয়। যেখানে মাজ্জার বাস করে, 

মুষিকের বাস যেমন তথায় নিরাপদ নহে ॥ সচ্চরিত্ব সাধুর পক্ষে সেইরূপ রমণী-পরিবৃত 
গুহে বাদ করা নিরাপদ নহে। যে সাধু ব্রঙ্গচর্ধ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি কদাচ 
রমণীর রূপ, লাবণ্য, মৃদ্যুহান্ত, অঙগ-ভঙ্গী, বক্রদৃষ্টি প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন নাঃ 
অথব! অন্তরে কখনও ভ্রমেও সে ভাব স্থান দিবেন ন1॥ উত্তরাধায়নে, যথা,_- 

প্রসাপগামং ন নিসেবিয়ব্বা পাঁয়ং রস! দিত্তিকর! নরাণং। 
দিত্তং চ কামা সমতিদ্দ.বংতি ছুমং জহ! সাছু ফলংব পকৃথী ১৯। 

অহ! দবগগী পউরিংধণে বনে সমান্ধও নোঁবসমং উবেই। 
এবিংদিয়গশীন্ত্রি পগাঁম ভোইণে। ন বংভগ্লারিস্সহি়ায় কম্মঈ ॥ ১১ ॥ 
বিবিভ্ত সেজ্জাসণ জংতিয়াণং ওমাসণাণং দমিইংদিয়াণং | 

ন রাগ সত্ব, ধরিসেই চিত্তং পরাইও বাছিরিবে। সহেহিং॥ ১২॥ 

জহা! বিরালা বসহস্স মূলে ন মুসগাণং বসহী পসখা। 

এমেব ইথী নিলয়স্দ মন্থো ন বংভগ্লারিস্স খনে। নিবাসে। ॥ ১৩॥ 
নবূবপাবন্ন বিলাস হাসং ন জংপিয়ং ইংগ্রিক়পেহ্িয়ংবা | 

ইন্থীণ চিত্তংমি নিবেসইত্তা দট্ট,ববদ্মে সমণে তবস্লী ॥ ১৪)" 
“রমণীর প্রতি আসক্তি বাহার! পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাদিগের গন্তব্য পথে 

আর কোনও বাঁধাই কাধ্যকরী হয় না। যিনি মহা-সমুদ্র অতিক্রমে সমর্থ, গঙ্গার ন্যায় 

বৃহৎ নদী অতিক্রমও তাহার পক্ষে অকিঞ্িৎকর। ন্মখ-তৃঙ্। হইতেই নরলোকে দুঃখের 

উৎপত্তি। যিনি তৃথ্চ1-ত্যাগে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি কাগ্ধিক ও মানসিক সর্ববিধ ছুঃখকে 

দুর করিয়াছেন। যিনি সাধনার পথে অগ্রসর; যিনি সম্যকত্ব সমাধি-্লাভের অভিলাধী, 

ইঞ্জিয়-সুখকর পদাথের প্রতি তাহার চিত্ত কখনও আক নক; অপিচ, অপ্রিয় অতুপ্তি- 

কর পদার্থের প্রতিও তাহার চিত্ত বিদ্বেষ-পক্পায়ণ নহে । ফলত$, কি প্রিয়, কি অপ্রিয় 

সর্ধ-বিষদ্ষে যিনি বীতরাগ দিপ্পৃহ হইতে পারিয়াছেন; ফোঁসিও বিষজেই বাঁছার আসক্তি 
ঝ। অনাদক্কি লাই )--ছুত্তর ছুঃখ-সাগর উত্তীর্ঘ হইতে অনাযাদে তিনি সম” হুন।+ ষথা,-- 



১৯০ ভারতবর্ধ। 

"এএয় সংগে সমইক্কমিত্ত! সুুত্তরাচেব তবংতি সেসা। 

জহ! মহাসাগর মুত্তরিত্বা নঈভবে অবি গংগা সমাণা ॥ ১৮॥ 
কামাণুগিদ্িপ্লভবং থু ছকৃখং সব্বস্স লোগস্সদেবগস্স। 

জং কাইয়ং মানসিগ্নংচ কিংচি তস্সং তগং গচ্ছই বী্গরাগো ॥ ১৯ ॥ 

জে ইংদিয়াণং বিসয়! মণুন্পা গতেন্থ ভাবং নিসিরে কয়াইঈ। 
নয় মণুযেন্স মণংপি কুজ্জা সমাহি কামে সমণে তবস.সী ॥ ২১0১ 

চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা, তবক-_এই পঞ্চেক্িয় মানুষের মোক্ষের পথে বিষম অস্তরায়। 

পঞ্চেন্দ্রয়ের সদ্যবহার অপব্যবহার অনুসারেই শাস্তি ও অশাস্তি নির্ভর করে। রূপে চক্ষু 

আকৃষ্ট হয়। বূপ-দর্শনেই অনুরাগ আসে, আবার রূপদর্শনেই বিরাগ 

উৎপন্ন হয়। কিন্তু রূপ-দর্শনে যাহার অন্্রাগ বা বিরাগ কিছুই উৎপন্ন 

হয় না, সর্ব-বিষযেই যিনি বীতরাগ অনাকৃ্; তিনিই মোক্ষ-লাভের 

খধিকারী হন। চক্ষু-_অন্ুভব করে; রূপে চক্ষু আকুষ্ট হয়। সেই আকর্ষণ বা অনুরাগ 

আনন্দ গ্রদ; আর ততপ্রতি যে বিরাগ, তাহাই নিরানন্দকর। যিনি রূপ-দর্শনে রতিযুক্ত হন, 

্তকাহাকেই অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হয়। বপমুগ্ধ পতঙ্গ যেমন আলোক-রশ্মিতে আকৃষ্ট 

হইয়। অনলে প্রাণ বিসর্জন দেয়; রূপমুগ্ধ মানুষেরও সেই অবস্থা । এইরূপ মানুষ যখনই 

রূপ-দর্শনে দ্বেষযুক্ত হয়, তদ্দপ্ডেই তাহার কষ্ট অনুভূত হয়। অবিনীত জন রূপের দ্বারা 
উত্তান্ত হয় ।*****-ধিনি পে অনাসক্ত নিপিপ্ত, তিনিই সর্ব ছুঃখ হইতে £মুক্ত। যদিও 
তিনি সংসারে বাস করেন; কিন্ত অবিচ্ছিন্ন ছঃখে তাহাকে কথনও অভিভূত হইতে 

হয় না । পদ্মপত্র জলের দ্বারা যেমন আর্দ্র হয় না; রূপের প্রতি নিলিণ্ত জনও সংসারে 

থাকিয়াও সেইরূপ কদাচ কলুষগ্রস্ত নহেন। উত্তরাধায়ন স্থত্রে, যখা,__ 

প্চক্ষুন্স রূবং গহণংবয়ংতি তংরাগ হেউংতু মণুন্ন মাহছু। 

তং দোস হেউং অমণুগ্রমাহু সমোয় জে! তেস্থু স বীয়রাগো ॥ ২২ ॥ 

রূবস্ত চক্খুং গহণং বয়ংতি চক্খুস্স বূবং গহণং বয়ংতি। 

রাগম্ন হেউং মণুন্ন মাছ দোসস্স হেউং অমণুক্প মাছ ॥ ২৩॥ 

রূবেন্থ জোগিদ্ধি মুবেই তিব্বং অকালিয়ং পাবই সে বিণাসং। 

রাগাউর়ে সে জহ বাপরংগে অলোগ় লোলে সমুবেই মচ্চং॥ ২৪ ॥ 

বূবে বিরত! মণুও বিসোগে। এএএ দুক্খোহ পরংপরেখ। 

নল লিপএ ভবমজ্ঞেব সংতো। জলেণব। পুকৃথবিণী পলাসং ॥ ৩৪ ॥” 

রূপ বা! বর্ণ বিষয়ে. যেষন চক্ষুকে নিপিপ্ত রাখিতে হুইবে, শব্দ*বিষয়ে সেইরূপ কর্ণকে 

নিণি রাখিতে হুইবে। যে কর্ণ শবে অন্ুরক্ত হয়, অথব! যে কর্ণ শবে বিরক্তি 
প্রকাশ করে,--উভয় অবস্থাতেই সে অশান্তি ভোগ করে। যেজন 

শকে আকৃষ্ট হয়, তাঁহার অবস্থা ব্যাধের বংশী-ধ্বনিতে আকৃষ্ট কুরঙের 

অবস্থার স্তাঁয় বুঝিতে হইবে। যথা,__সদ্দেন্থ জো! গিদ্ধি মুবেই তিব্বং 
অকালিক্নং পাঁবই সে বিণান। রাগাউরে হরিণমিএবব মুদ্ধে সঙ্গে অতিত্তে সমুবেই 

রূপে 
বীতম্পৃহ।। 

শে 
বীতম্পৃহ!। 



জৈনবশীন্ত্রের শিক্ষা । ১৯১ 

মচ্চুং ॥ ৩৭* এইরূপ, আস্রাণ গ্রহণে অনুরাগ ও বিরাগ যেন না জন্মে । আ্রাণেক্জিয়কে 
ধিনি সর্ধবিধ আত্বাণ বিষয়ে নিণিপ্ত রাখিতে পারিয়াছেন, তিনিই ছঃখের কবল হুইতে 

পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। নচেৎ আ্াণে বাহার অনুরাগ, তাঁহার অবস্থা কি শোচনীয়! 

ভেষজ-বিশেষের গন্ধে উন্মন্ত সর্প যেমন তাহার বিবর হইতে বহির্গিত 

বীতশথ।  হইক্া প্রাণদানে বাধা হয়) স্রাণেত্্িয়ের তৃষ্রি-সাধন অন্ত মাহগুষেরও 
সেইরূপ হুঃখের অবধি থাকে ন!। যিনি মুক্তির অভিলাধী, তাহাকে 

তাই সর্ববিধ আত্রাণের প্রতি বীতম্পৃহ থাকিতে হইবে। স্ত্রামুগ্ধ জনের অবস্থা! ; যথা, 
পগংধেন জে! গিদ্ধি মুবেই তিব্বং অকালিক়ং পাঝই সে বিণাসং। 

রাগাউরে ওসছি গংধগিদ্ধে সপ্পে বিলাও(বিব নিকৃথমংতো। ॥ ৫০11 

হায় রসনা! রসনার তৃপ্তি-সাধনের জন্ত জীব যে কত. প্রকারে বিপন্ন হইতেছে, কে 
*তাহার ইযত্ত! করে? মত্ন্ত যেমন আমিষ-লোভে অগ্রসর হইয়৷ বড়শী গলাধঃকরণ" 

পূর্বক প্রাণদ[নে বাধ্য হয়, মানুষও সেইরূপ রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্ত কত প্রকার 

বড়শীতে দিন দিন আবদ্ধ হইতেছে! নে অবস্থ!১--প্রসেম্থ জে! গিদ্ধি 

ক মুবেই তিব্বং অকালিয়ং পাবই সে বিণাসং। রাগাউরে বডিস বিভিন্ন 

কাএ মচ্ছে জহা! আমিস লোভ গিদ্ধে॥ ৬৩॥৮ যে জন এ তত্ব 

উপলব্ধি করিতে সমর্থ, যে জন রসনেন্ত্রিয়ের তৃপ্ডি-সাধক পদার্থের প্রতি বীতরাগ 

হঃখের কবল হইতে সে জন নিন্মুক্ত। এইরূপ ত্বগিক্জিয়ের তৃপ্তি-সাধন জন্য বিষয়- 

বিশেষে রতি ও অরতি নিবন্ধন জীব যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার তুলন! হয় না! 

' প্রবল-পরাক্রান্ত মত্তহস্তী ত্বগিন্ত্রিয়ের তৃপ্তি-সাধন-কামনায় উন্মত্ত অন্ধ 

 হুইন্া হস্তিনীর পশ্চাদনুসরণ পূর্বক ব্যাধের বন্ধনে আবদ্ধ ও পরিশেষে 

নিহত হয়। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্ডি-সাধন-তৎপর কামান্গত মন্ুষ্যের এই 

শোচনীয় পরিণাম সংসার নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছে! জৈন-শান্ত্র তাই পুনঃপুনঃ উপদেশ 

দিয়াছেন,-_“ত্বগিক্দ্িয়ের বিষয়ীভূত পদার্থে যেন অন্রাগ বা ধিরাগ কদচ উপস্থিত না 

হন) ত্বগিন্দ্িস্জের ভোগাভিলাষের প্রতি সদা অনসক্ত থাকিবে । তাহা না হইলে, 

“ভাবেন জে! গিদ্ধি মুবেই তিব্বং অকালিয়ং পাবই সে বিণাসং। 

রাগাউরে কামগুণেন্থ গিদ্ধে করেণু মগ্গা বহিএব নাগে ॥০৯॥* 

অতএব বুঝিতে হুইবে; ইন্ছ্িয়ের ও মনের বিষয়ীভূত পদার্থ কামী জনেরই কষ্টের কারণ? 
নিফাম ব্যক্তি তদ্দ্বার! কাচ অভিভূত হুন না। পদার্থ--পদার্থেই আছে। ম্ুথখকর হউক 

ব। ছখকর হউক, তাহা কদাচ অনুরাগ বা বিরাগ উৎপন্ন করে না। মানুষ কেবল 

তাহাদের প্রতি অনুরক্ত বা বিদ্বেষ-বিশিঞ্ধ হইয়াই মোহবশে কষ্ট পাইয়া থাকে। যথা, 

“কোহুংচ মাথংচ তহ্ব মায়ং লোভং ছুগংছং অরইং রইংচ। 

হাসং ভয়ং সোগ পুমিখিবেয়ং নপুংস বেয়ং বিবিহেয় ভাবে ॥ ১০২॥ 

আবজ্জঈ এব মণে গরুবে এবং বিছে কামগুণেন সন্তে। 
অল্নেম্ন এবপ্লভবে বিসেসে কাকরন্ন দীণে হরিমে বইস্সে ॥ ১০৩ ॥% 

ন্পর্শে 
বীতম্পৃহ।। 



১৯২, ভারতবর্ষ । 

মূল-তত্ব-_কামনার নাশ) মূল-তত্ব--অহিংসাক্ বিরতি ) মূল-তত্ব-_সর্ব ইঙ্জিয়ের দযন। 
সহ্ত্র সহ্ম্র দৃষ্টান্তের আতারণায়, শত শত আদর্শের প্রদর্শনে, জৈন-শান্ত্র & তত্বই বিশ 

করিয়। গিয্াছেন। আর একটা মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, আর একটা 
মূল-তত্ব। মাত আদর্শের আবরণ উন্মোচন করিয়া, এ প্রসঙ্গের উপসংহার 

করিতেছি । সৌরপুর নগরে এক অমিতপ্রতাপশালী রাজ! ছিলেন। 

তাহার নাম-বাসুদেব। তাঁহার এক পুত্রের নাম--কেশব। কুমার কেশবের সহিত 

সৌদামিনীর ন্যায় রূপ-সম্পন্না রাজীমতী নায়ী এক রাজকন্তার বিবাহ-প্রপঙ্গ স্থির হয়। 
যে দিন শোভা-যাত্র! করিয়া! বররূপে কুমার কেশব বিবাহ-বাটাতে যাত্রা করেনঃ 

পথিমধ্যে কতকগুলি নিরীহ পিগ্তরাবন্ধ পশুর প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নিরীহ 
পণ্ডগুলি তাহার দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া যেন আর্তন্বরে কাদিতেছিল। যেমনই সেই ভাব 
তাহার মনে উদয় হইল, অমনি তিনি সেই নিরীহ পশুগুলির পরিচালককে নিকটে আহ্বান, 

ক্বিলেন। পশুগুলিকে সেরূপভাবে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিম, তাহার! কোথায় লইঞ্জ! যাইতেছে ? 

কুমার জিজ্ঞাসা করায়, তাহাদের অধিকারী উত্তর দিল,_-“এ পণুগুলি বড় ভাগ্যবান! আপনার 

বিবাহে ইহার থাস্ত-রূপে পরিণত হুইয়া বহু জনের তৃপ্তি-সাধন করিবে! পণুচালকের 

এই বাক্য শ্রবণ করি! কুমার চমকিয়াউঠিলেন | তিনি মনে মনে কহিলেন,__-“আমার বিবাহে 

অভ্যাগত জনের আনন্দ-বদ্ধন জন্ত এই সকল জীব নিহত হইবে! আমিই তবে ইহাদের 

হত্যার নিমিত্ত-স্থানীয়! পরজন্মে আমার তবে কি গতি হইবে?” কুমার আপনার কর্ণ" 
ভরণ উন্মোচন করিলেন; কঠছার ও সর্বান্ষের আভরণ-সমূহ খুলিয়! ফোপিলেন ; পরিশেষে 
পণ্ডপালককে কহিলেন,_-"এই তুমি পুরস্কার গ্রহণ কর। এই নিরীহ পগুগুলিকে ছাড়িয়া 
দাও ।” এই বলিয়া, পশুপালককে বিদায় দিয়া কুমার একে একে আপনার সাঙোপাঙগগণকে 

বিদায় দিলেন। পরিশেষে শিবিকা হইতে অবতরণ-পূর্ববক মস্তকের কেশ উতপাটন করিয়। 

সন্ন্যাসী হইলেন। রাজকন্ত1 রাজীমতী যখন শুনিলেন, তাহার পাণিপ্রাথথী যুবক সন্যাস-গ্রহণ 
করিগ়াছেন, তিনিও তখন সংসার-ত্যাগ করিয়া সন্নযাসিনী সাজিলেন। রাজপুত্রের এবং 

রাজ-কুমারীর এইরূপে সংসার-ত্যাগ উপলক্ষে বাসুদেব তাহাদের ছুই জনকে ছুইটা উপদেশ 

প্রদান করিলেন। তিনি প্রথমে কুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 

“লাণেণং দংসণেণংচ চরিস্তেণং তহেবয়। 

₹তীএ মুন্বীএ বট্রমাণে! ভবাহিম্ধ ॥ ২৬ ॥+ | 
'অর্থাৎ,--জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি চরিত্রঃ সংযম প্রভৃতি সাহায্যে চরিত্রের উতৎকর্ষ-নাধন 

করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হও।” পরিশেষে সেই রাজ-্কুমারীকে সপ্োধন, করিয়া 
বাসুদেব 'কহিলেন,--“আমি আশীর্বাদ করিতেছি, 

“সংসারং সাগরং ঘোরং তরকঞ্জে লং লং ॥* 

“অনায়াসে তুমি ভীষণ বংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ লাভ কর।, অহিংসা-ধন্ম-পালনে 
ধান্মিকের চিত্ত কিরূপ উদ্বেলিত হয়) জার তাহার ফলে সংসার কেমন ত্যাগ-শ্বীকারের 
আদর্শ দর্শন করে, প্রোক্ত দৃষ্টান্ত তাহাই প্রত্যক্ষীভূত হয়। 



জৈন-শানের শিক্ষা? 

কাকে (কাঁধনাকে) কিরে বহীভভৃত করিতে হর, কু্ানী া্ীমতীর এবং, রান রা 
সার রখনেমির বুকে তাহ! ্ রদর্পিত হইয়াছে । রখদেমি সঙ্গাসাপ্রম খ্রহণ করি়াছিরেন ॥ 

. শহাদীমতী ল্যাসিদী হন একদিন সহগা 'ফাজীমর্তীর প্রন্তি রখমেমির | 

চাদ সৃষ্টি আক হয়। সেই রূপ, সেই যৌবন, সেই সৌনারধ্য দেখিয়া রখলেমি 
বিচলিত হুইরা পড়েন। রখনেতি, কুঙারীকে প্হিক' মুখের গুলোজনে, 

বদ কষিষার, গ্রাস পান। কুমারী তাহাতে ষে উত্তয় দিয়াছিলেন। ভাঙ্থা এই, রে 
1. শ্জইনিরবেপ বেদমণো ললিএখ নলকুবরে!।, সা ূ 

 তহীবি তেনইচ্ছামি জইসিসকৃখং পুরংদরো ॥ ৪১ ॥ 
পংখংদে জলিয়ং জোইং ধূমকেউং দুষাসয়ং। 

লেচ্ছংতি বংতয়ং তূত্বং কুলেজায়। অগংধণে ॥'৪২॥ 
ধিরথ্তে জনোকামীজোতং জীবিয কারণ. 
ংতং ইচ্ছসি আবেউং সেযংতে মরণং ভবে ॥ ৪৩ ॥ . 

অহংচ ভোগরায়স্স তংচসি অংধগব্বণ.ছিনী । 
মাকুলেগংধণাহোমো লংজমং নিহুউচর | ৪৪ 
জইতং কাছিপিভাবং জাজাদিচ্ছনি নারীও । 

বায়াবিদ্ধোব্বহভে! অদ্রিঅপ্প। ভাঁবসসসি ॥ ৪৫ ॥ 

গোবুলো৷ ভংউ বালোব! জহু!। ত্দব্বনিলসরো। | 

ৃ - এবং অনিসসরোতংপি লামন্সনূস ভবিসসসি॥ ৪৬ 0৮ 
 অর্থাৎ,_প্যদদি আপনি বৈশ্রধণের (কুবেরের ) স্থার রূপসম্পন্ন এবং নলকুবেরের 

 (কুবের-পুজের ) ন্যায় শীনতা-সন্প্ন হইতেন, অধিক কিঃ যদি আপনি পুরন্দর ইজ ও. 
হইতেন; . তথাপি আপনার প্রতি আমি কখনও আসক্ত হইতাম না। হে বীযান্! 
বিষ আপনাকে! আপনি ইহজীবনের স্থখের আশার বষলোদশত ্রব্য ভক্ষণ, করিতে 
'ভিলাধী হুইয়াছেন। ইহ! অপেক্ষা আপনার পক্ষে মরণই শ্রেরঃ | আমি তোবয়া-গুত্ী, 
আপনি শন্ধক-বৃি বংলীগ। এমন উচ্চ-বংশে জন্মগ্রহণ করি গন্ধন, নর * জার 
আমাদের ব্যবহার হওয়া কন্দাচ উচিত নহে। আত্মসংম অভ্যাস, কর়ন। যে কোনও, 
রমলীকে দেখিয়াই যদি আপনি তাহার প্রেমে পঠিত হন । হঠবৎ ( শৈবাল --পানার সকার) | 
ক্মাপনি মূলশুস্ত হইবেন) বাভা প্রবাহে আপনাকে কেবল ইতন্ততঃ বিচালিত হইাই বরিতে ৃ  
| হইবে। অপিচ, আপনি বু'ঝয়া দেখিবেন, গোপালক রাখাল, অথব। পরধনরক্ছাকারী, ণ 
বাক্তি যেমন গোধনের বা গচ্ছিত ধনের বধিকারী হইতে পারে নাঃ আপহিও সেইকপ, 
শ্রমখ-ধর্মের অধিকারী নছেন। অর্থাৎ,-আমি ভিক্ষুর আশ্রমে আঁশ্রর় জইক়্াছি। . আগনি 
বক্ষক হই! ভক্ষক হইলে আপনার সে আশ্রম-খর্ম কখনও প্রতিপালিত হইতে পারে জা ৈ 
| ২০০০ এবছিধ তৎপন1-ধাক্যে রথনেছির জানিম্চায হইল? অস্থুশাাতে - নত যেমন 

কাখিত হাচ বুদ এখং অগনবন ছুই জাতীয় দর্গ আাছে। গবন-জাতী় দর হার] উপণীযিত [ও টাল 
আন খাজে পারে। আপন, হা দরপ উিগীনিত বিষ ফা খুন রি কে না. 

| - সহ, 



১5৪ _ ভারতবর্ষ । 

'বিচাপলিত হয়, অতঃপর রখনেমিও সেইন্ধপ বিচালিত হইলেন? চিন্তা, বাঁক ও কাঁধ্য স্বারা 
ইন্ত্িয় দমন করিয়া তিনি মহীব্রত-প্রতিপালনে প্রযত্বপর রহিলেন। প্রলোভনের সামগ্রীতে 
অনাসক্ত হইতে পারিলে, ইন্ত্িগণকে শব্ধ-গন্ধ-স্পর্শ-ন্ধপ-রস প্রভৃতি বিষয়ে বিরত করিতে 
পারিলে, তবেই সাধনায় সির্ধিণাভ হয়। জৈনধর্দের এই সার উপদেশ--শব-গন্ধ-রপ-রস- 
্পর্শ বিষয়ে তোমার চিত্ত বেন অনাক্কষ্ট থাকে ; অন্গুরাগ বা দ্বেষ যেন কোনও বিষয়েই 
উৎপন্ন না হয়। : 

টৈনশান্ত্র সর্বত্র তারন্থরে প্রায় একই বিলিন উপদেশ ঘোষণ। করিয়! গিয়াছেন। 
যেমন জআআচারাঙ্গ-হুত্রে, তেমনই উত্তরাধ্যয়ন-স্থত্রে, তেমনই সুত্রকৃতাঙ্গে এবং তেমনই 

অন্তান্ জৈন ধর্দশাস্ত্রে সেই বন্ধনের বিষয় আর সেই বন্ধন-ছেদের বিষয়ই 
বিবৃত রহিয়াছে। ুত্রকৃতাঙ্গের আরস্তেই প্রশ্ন উঠিয়াছে,_কেমন 

করিয়া জানিব, আম্মার বন্ধনের কারণ কি) আর সে বন্ধন ছিন্ন 

করিবার উপায়ই বাকি আছে? জদ্দুত্বামী এই প্রশ্ন সুধর্শণাচার্্যকে জিজ্ঞাসা করিয়! 
ছিলেন,-“বলুন দেব! বন্ধনের কারণ কি? তৎসন্বদ্ধে মহাবীর. ন্বামী কি বলিয়া! 
গিষ্নাছেন? আর সে বন্ধন-মুক্তির উপায়ই বা কি করিয়া জানিব? সুধর্মথ উত্তর 

দিলেন,--জড় বা চেতন অতি সামান্য সম্পদেরও যিনি অধিকারী, অথবা! অন্তের তজপ 

অধিকারে যিনি সন্মতি প্রদান করেন; তিনি কখনও ছুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ 

কঙ্সিতে সমর্থ হইবেন না।” সেই একই কথা-.কোনও বিষয়ে আসক্তি থাকিলে 

চলিবে ন1। যাহার] ভ্রথবশে বিষয়াসক্ত হয়, তাহাদের অবস্থা সছিদ্রতরণীর সাহায্যে 

জল্মান্ধ-জনের সাগর-উত্তরণের প্রয়াস মাত্র। চিন্তার, বাক্য, কাধ্যে--সর্ধপ্রকারে 

আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে, আর সেই আসক্তির মূল মান ক্রোধ মায়! ও লোভ 

বিসর্জন দিতে হইবে। এই দেহ-ধাঁরণ ও জন্ম-জরা-মৃত্যু সকলই কর্মের ফল। ন্ুুতরাং 
কর্মত্যাগ ভিন্ন মোঁক্ষলাভ পক্ষে আর উপাদ্লান্তর নাই। এক স্থলে নয়, এক বার 
নয়, এক উপদেশে নয়, পুনঃপুনঃ ট্নশান্ত্র এই কথাই ঘোষণা! করিয়া গিয়াছেন। 

মান। ক্রোধ) মায়) লোভ পরিহার কর। পুত্র-ফলত্র 'ধন.সম্পৎ বিষয়-বিভব পরিহার 

কর। কোনও বিষয়েই তোমার রতি বা অরতি উপস্থিত না হয়। এই উপদ্েশই 

জৈন-শাস্ত্রের সার উপদেশ। এই উপদেশ হৃদঘ্ধে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার উদ্দেশ্যে 
,একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই ভাষায় একই বানী বিঘোধিত হুইয়াছে। অহিংস! 

'পরিহাক্স কর ( অহিংসা সময়ং) ; তোঘায় কেহ নিহত করুক,--তোঁমার যেমন ইচ্ছা নয় ॥ 

অপরের. সেইরূপ ইচ্ছা করে না যে) কেহ তাহাকে হতা! করুক।* এই উক্তি 
এক কুত্রক্কতাঙ্গেই একাধিক বার দুষ্ট হয়। এইরূপ মান (উক্কস), ক্রোধ (জল৭), 

মায়! ( নৃম1)ঃ লোভ ( মঞ্জাখ, ) পরিহার কর এই উপদেশও নান! স্থানে দেখিতে পাওয়া ধায়। 

* শৃত্রকৃতাজ। প্রথম অভ, প্রথম অধান্ননে দণম হুত্রে ও একাদশ অধাররে দশম হতে আহংন! “বিবয়ে 
এবং মামা পরিহার-দনষন্ধে প্রশ্মম শ্রতস্্ধে প্রথম অধ্যক্দনে ও দ্বিতীক্গ অধ্যয়নে ও অস্তান্ত স্থানে পরষ্টব্য |... 

1] 

ত্যাগ-শিক্ষা। 



একাদশ পরিচ্ছেদ। 

বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের বাঁদ-বিতগ্ু]। 

[ লক্ষা ও পথ,--বিভিন্ন দার্শনিক-সপ্প্রদায়ের উৎপত্তি ;--সাম্প্রদায়িক বাদ-বিতণ্া।--বেদাস্ত-দর্শনের ভাষ্যে 

দকল মতের আলোচন! ও নিরাস-প্রপক্গ ;--সাহ্খা-মতের নিরান,--তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় ও তাহাতে অগামঞ্জত 

প্রদর্শন ;--বৈশেধিক মতের ( পরমাণ্বাদের বা আরভবাদের ) যূল তত্ব ও তাহাতে অসামঞ্জন প্রদর্শন 
ক্ষণিক বাদ, বৈভাবিক, পৌত্রান্তিক। মাঁধামিক প্রভৃতির বিচারে অসামগরন্ঠ প্রদর্শন ;--জৈন-ধর্দের মূলতত্ববিচার 

* ও"তাহাতে দোষ-প্রদ্র্শন ;--শাক্তবাদাদির আলোচনায় অসামঞ্নত প্রদর্শন /-উপসংহারে সর্ববদর্শন-সার-গ্রসঙ্গ | ] 

লক্ষ্য অভিন্ন; কিন্তু পথ বিভিশ্ন। অনুসন্ধেযর সামগ্রী এক? কিন্তু অনুসন্ধানের পদ্ধতি 
অভিন্ন নহে। অপিচ, সেই পথ ও পদ্ধতি লইয়াই ষত-কিছু গগুগোল! বিভিন্ন ধর্শ-সম্পরদায়ের 

অভ্যুদয় সেই হেতু; বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের বিচার-বিতগ্ডাও দেই 
লক্ষা অতিন্ন। কারণে। যে মনীষি মহাপুরুষ যখন যে পথ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে 

পারিয়াছেন) তাহার অন্ধবর্তী দলের সংখ্যা তখনই বুদ্ধি পাইয়াছে। 
তীক্ষ ধীশক্তি প্রভাবে যিনি যখন বিচার-বিতগ্ডায় অপরকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াফ্ছন, 
তিনিই তখন যশের জন্গমাল্য লাভ করিয়াছেন। ধর্ম-প্রবর্তকগণের অথব! দার্শনিক-সম্প্রদায়ের 

নেতৃস্থানীক়্ ব্যক্তিগণের প্রাধান্য তদনুসারেই প্রকাশ পাইয়াছে। যিনি বখন যে ভাকে 
যুক্তির উপর আপন মত প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; তাহার প্রাধান্য ও মাহাত্্য তখন 

দেই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। যে প্রতিভ।-প্রভাবে যে মহাপুরুষ আপনার মত প্রতিষ্ঠা 
করিতে সমর্থ হন, তীহার অনুবর্তিগণের মধ্যে সে প্রতিভা' তাদৃশ পরিস্ফুট না হইলে, 
সে মত রূপান্তরিত পরিবর্তিত বা! বিপর্ধ্ত্ত হুইন্লা পড়ে, আর তাহার স্থলে নৃতন এক 
মত প্রতিষ্ঠিত এবং নূতন এক পথ প্রদর্শিত হইয়! থাকে। তারতবর্ষে-_কেবল ভারত- 

বর্ষেই বা বলি কেন--পৃথিবীতে যত ধর্মমত প্রবর্তিত হইয়াছে, সকলেরই দুল কারঞ 
অনুসন্ধান করিতে গেলে, এ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! যায়| 

এই ভারতবর্ষে হিন্দুর মধ্যেই কত শাখা-সম্প্রদায় দেখিতে পাই। কত সম্প্রদাক্ঈ 
কত দার্শনিক মতেরই অনুবর্তন করি! চলিয়াছেন। কেহ সাংখ্য-মতাবলঘ্ধী, কেহ বৈদাস্তিক, 

কেহ যোগমার্গাবলম্বী,--একই হিন্দুর মধ্যে কত মত-পার্থক্য! সকলেরই 

| টা লক্ষা-_সেই .পরমতন্ব মোক্ষ। অথচ, পথণপ্রক্রিয়া লকলেক়ই বিভিন্ন, 
মা - জ্যোতিষ্ষ--সাধারণ ছুটির, অন্তরালে রহিয়াছেন। বিতিঙ্গ জনে বিভিন্ন 

যন্ত্র সাহায্যে তাহার শ্বূপ তত্ব অবগত হুইবাঁর প্রপাস পাইতেছেন। যিনি যখন ফে 
বন্ত্রের উৎকর্ষ লাধনে সমর্থ 'হইতেছেন, তাঁহারই প্রতিষ্ঠা তখন বৃদ্ধি প্রাগ্ড হইনেছে। 
(জ্যোতিফ-দর্শনে দৃষি-শক্তিম সাফল্য প্রদর্শন করিতে গি্াই এত বিভিন্ন ধর্মীমত্ের এবং 



১৯৬. ভারতবর্ষ । 

এত বিভিন্ন দর্শনের অভুদয় ঘটিয়াছে। একের অপ্রতিষ্ঠ খাপন করিতে না পারিলে, 

অপরের ন্ুপ্রতিষ্ঠা সাধন হয় না,-প্রধানতঃ সেই জন্তই দর্শন-শান্ত্রেরবিচার-বিততা। 
সাংখ্য দর্শনকে পণ্ডিতগণ আদি-দর্শন বলিয়া মাস্ট করেনল। অথ৪, বেদান্ত নুরের ব্যাখ্যায় 

সেই সাংখা-মতের প্রতিবাদ দেখিতে পাঁই। এইরূপ, শান্ত; শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্যয বিভিন্ন 

শাখা-সম্প্রদায়ের দর্শন-শাস্ত্সমুহ পরম্পর হন্দ্-বিতগ্ডায় গ্রতিষ্ঠাপন্ন। যখন বৌদ্ধধর্দের 
অভুদ্রয় ঘটে; তখন তৎফাল-প্রচলিত দার্শনিক মত'লমুহকে বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ যুক্কি- 

কুঠারে ছিন্ন-বিছিম্ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতীত হয়। আবার জৈনধর্দের যখন অভাদয় 

ঘটে, তখন জৈনগণ কর্তৃক ততকাল-প্রচারিত দার্শনক মত-সমূহ খণ্ড বিথও হুইরাছিল 

বলিয়৷ জৈনশান্ত্রে উল্লেখ দেখিতে পাই। এইরূপ, বৈষ্ণব ধর্প্ের বিজযন-পতাক1 যখন 

উড্ভীন হক্স, তাহার] তখন তৎপুর্ববন্তী দার্শনিক মতসমূহকে ভিত্তিহীন বলিয়! "প্রমাণিত 
করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এ সকল আর কিছুই নয়--পাঙিত্যের গবেষণার বা বিচার-' 

শক্তির প্রভাবে এক পথ কণ্টকসমাকুল বলিয়া প্রতিপন্ন কর! হয়, আর অন্ত পথ সুগম 
বলিয়া দিদ্ধান্ত হইয়! যায়্। এই হইল--বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের ও ধর্মমতের উৎপত্তি- 

মৃূল। আমরা যদিচ ধর্দমের কোনও পথকেই কুপথ বলিয়া মনে করি না; পরস্তু 

যদিও অধিকারী-অনুসারে প্রত্যেক পথেরই উপযোগিত! শ্বীকার করি; তথাপি, ভারতীয় 

বিভিন্ন দার্শনিক মতের বাদ-বিতগ্ডার বিষয় আলোচনা করিয়া, তত্তৎমতের মূলত 

প্রদর্শনের আবশ্যক বৌধ করি। বেদাস্ত-দর্শনে শ্রীমৎ বলদেব বিস্তাভূষণ কৃত, 'গোবিন্দ- 
ভাষ্যে' সাংখ্য-মত, বৈশেষিক-মত ( পরমাণুবাদ ), বৌদ্ধ-মত এবং জৈন-মত প্রভৃতি ফিরূপে 

খগ্ডিত হইয়াছে, তছ্িষয্প প্রণিধান করিলে, ভারতব্ধীপন তব সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মুল 

তথ্য অনেকাংশে হৃদরঙ্গম হইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রচারিত সকল দার্শনিক মতের 

সঙ্জেপে আলোচনা করার পর, উপসংহারে এক্ষণে আমরা সেই গোবিন্বা-ভাঁষ্য-বিবৃতি 

উপলক্ষে সকল মতের সার নিফাষণ করিতেছি । 
বেদাস্ত-দর্শন (দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম পাদে) গ্রাণমে নিজ-পক্ষে পর-কর্তৃক উদ্ভাবিত 

দোয়-সকল নিরাসু করিয়াছেন বিরুদ্ধ সম্প্রদায় কর্তৃক বেদাত্ত-মতের যে দোষ-খ্যাপন 

হইয়াছে, প্রথম পাদদে তাহার খণ্ডন করিয়া, দ্বিতীয় পাদে বিরুদ্ধ-পক্ষের 

দোষ খ্যাপন করা হুইয়াছে। সেই ছ্িতীর পাদ আঙ্পূর্বিক কনুশীলন 
করিলে আর তৎপক্ষে “গোবিন্দ-ভাঘ্যু* অন্ুস্থত হইলে, বিষয়টা সম্যক 

বোধগম্য হইবে। ভাষ্যকার বলিতেছেন,--'যদি অন্য পক্ষের দোষ 'প্রদর্শন করা না হয়, 

তাঁচা হইলে অজ্ঞজন বৈদিক পথ পরিত্যাগ করিবে। তাহাতে, অঙৎপক্ষের অগ্গুসরণে 
তাঁচাদের নথ ঘটবে তাই তিনি প্রথমেই সাঙখ্য-মতের নিরাস-কল্পে কছিতেছেন,-- 

“স্বপক্ষে পরৈরুভ্ভাবিা দোষ নিরস্তাঃ. প্রথমে পাঁদে। দ্বিতীয়ে তু পরপক্জণ দৃরাস্তে। 
ইতরথ| বৈদিকং বর্ম রিছায় তেষু জনালাং প্রবৃত্ধিঃ ভ্ভাদনর্থ চ তে সমীযুঃ। তত্র 
তাবৎ সাংখ্যানাং মতং :নিরস্ততে । সাংখ্যাচার্ধাঃ কপিলস্তত্বানি সংজগ্রাহ। নন্বরজ-. 

: গ্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রন্কতিঃ শ্রকৃতেমহান্ মহতোহহন্কারঃ অহচ্কারাঁৎ পঞ্চতদ্মাআণি . 

সাঙ্খা-মতের 
ন্রাস। 
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 উভয়নিস্ত্রিং স্থৃলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবি ংশতিগ্ণ ইতি । সামনা বন্থিতানি দীন 
্ক্কতিঃ। অনি চ সুখছ্ঃখমোহাত্মকানি কদাঘোধ্যানি। তৎকার্ধো জগতি সুখাদি-. 
ববপত্বদর্শনাৎ। তথাহি তরুণী রত্যা পত়্যঃ সুধন্দেতি সাস্বিকী ভবতি মানেন দুঃখদেধ্তি 
রাজসী বিরছেণ মোহদেতি ভামসী চেত্যেবং সর্ব ভাবা দ্রষ্টব্যঃ । উভরমিক্রিয়মিতি। 

দশবাহেকজিয়াণ্যেকমস্তরিঙ্ছিয়ং মন ইত্যেকাদশেতা্থ?ি। নিত্যা বিভী চ প্রক্কৃতিঃ। 
মূলে মূলাভ(বাদমুলং মূলম্। ন পরিচ্ছিন্নং সর্ববোপাদানম। সর্ধাত্র কার্যদর্শনাৎ, 
বিদ্ুত্বমিতি হুত্রেত্যঃ | মহদক্কারপঞ্চতন্মাত্রাণি সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতগ্নঃ. অহমাদেঃ . 
গ্রকৃতর়ঃ প্রধানাদেস্ত বিক্কৃতয় ইতি। একা দশেক্দ্িয়াণি পঞ্চভূতানি চেতি ষোড়শ 
বিকৃতয় এব। পুরুষস্ক নিষ্পরিণামত্বান্ন কস্যাপি প্রক্কৃতির্ন চ বিরুতিরিত্তি । এবমেবেশ্ব- 
কষশ্চাহ। মৃলপ্রক্কতিরবিকৃতিমহদাগ্ভাঃ প্রকৃতিবিকতয়ঃ সপ্ত।. ফোড়শকশ্চ 
“বিকারে! ন প্রক্কতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি। সা! খলু গ্রুতির্নিত্যবিকাব! শ্বরমচেত- 
নাপ্যনেকচেতনভোগাপবর্গহেতুরতাস্তাতীন্দ্িয়াপি তৎকাধ্যেণানুমী়তে। একৈব বিষম- 

গুণ! সহী পরিণামশক)। মহদাদ্িবিচিত্ররচনং জগত প্রস্থকে ইতি জগন্সিমিত্বোপাদনতুষতা 
সেতি। পুরুষস্ত নিষ্ক্রিয় নিগুণো বিভূচিৎ প্রতিকায়ং ভিন্নঃ সঙ্ঘাতপরা্ধাদনুমেয়শ্চ 
সঃ। বিকারক্রিয়য়োধিরহাৎ বর্তৃত্বভোক্তত্বয়োধিরহঃ। এবং স্থিতে প্রকৃ্ি- 
পুরুষক্ধোন্তত্বে লম্গিধিমাত্রাৎ তয়োমিথো ধর্্মাবনিময়ঃ প্রককতো চৈতন্ং পুরুষে তু বর্তৃত্ব- 
ভোক্ুত্ুদোরধ্যাসো ভবতি। ইখমবিবেকাৎ ভোগে! বিবেকাৎ তু অপবর্গঃ। 
প্রককত্যোদাসীগ্ঘবপুরিত্যেবমাদীনথ? ন্ সোপপত্বিটকঃ কুতৈর্নিববন্ধ। অস্তং 
্রক্রিয়ায়াং প্রসাঙগানুমানাগমান্ গ্রমাণানি মেনে। ভ্রিবিধং গ্রমাণং তৎসিদ্ধৌ সর্ধ- 
সিদ্দের্নাধিক্যসিদ্ধিরিতি। তত্র প্রত্যক্ষাগমসিদ্ধেঘথেধু নাতীৰ বিসংবাদঃ। যত্তু 
পরিমাণাৎ সমস্বয়াৎ শক্তিতশ্চেত্যাদিহুত্ৈঃ প্রধানং জগৎকারণমন্্ুমিতং তন্িরপ্ং 
ভবতি তেনৈব সব্বতন্মতনিরাসাৎ। তত্র প্রধানং জগন্লিমিতোপাদানং ভবেৎ ন বেতি 
সংশয়ে প্রধানমেধ তথা জগতঃ সান্বিকাদিরপত্বাৎ প্রধানট্তৈব সত্বাদিরূপন্ত তদ্ুপাদান- 
্েনাহুমানাৎ | হটাদিকার্ধান্তোপাদানং খলু, ৬ৎসজাতীয়ং মৃদাত্তেব দৃষ্টমৃ। ফলভি * 
বৃক্ষশ্চলতি জলমিতিবৎ জড়ম্থাপি তস্ত কর্তৃতঞ্চ। তন্ম।ৎ প্রধানমেব জগছুপাঞ্ধানাং : 

জগতকর্ত চেত্যেবং প্রাণ্ডে--“রচনান্থপপত্তেস্চ নানুমানম্ ॥” ১৭ . 

সাংখাচার্ধয মহর্ষি কপিল তত্ব ( পঞ্চবিংশতি তত্ব) বাস্ত করিগ। গিয়াছেন। . তনু, 

সারে সত্ব পরজঃ ভমঃ--এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রক্ুত্ি। প্রকৃতি হইতে মহতত্ব, 
মহতবন্ধ হইতে অহঙ্কার, অহক্কার হইতে পঞ্চতস্মাত, পঞ্চতন্মাত্র হইতে উভয়েজিদ্স (জানে- 
জিদ ও কণ্েন্ত্িয়) এবং স্থুলতৃতসকল উৎপক্ন। এ সকল আর পুরুষ--এই লাইক, 
পঞ্চবিংশতি গণ বা 'তত্ব। সাম্যে অবস্থিত সব্াদি রিগ্ুগ-_ প্রকৃতি । ঙ্ী, [ভিনটি সণ 
যথাক্রমে সুখহঃখ ও মোহাত্বক। ্রক্কৃতিকার্ধাদ্ৃত জগৎ--ব্সুথাদি- -দপন্ধ দর্শন: হেতু 
যেমন তরুণী, রতির দ্বারা পৃতির সুখদান করেন) আর তাহাতে সান্বিক ভাবের, প্রকাশ 
পাদ, তেষনই, তিনি আবার মানিনী ছুই ছুঃখদান হেতু রাজলিক.. ভাবের, এবং বিশনহ- 



১৯৮ ভারতবর্ষ । 

জনিত মোহ উৎপাদন জন্য তাঁমসিক ভাবের গ্রকাশিক1 হন। প্রকৃতিতে সেইরূপ সর্ধ-ভাঁব 
প্রকাশ পায়। ইন্দ্রিয় ছিবিধ) দশ বাহোন্দ্রিয় এবং একটা অস্তরেক্িটা মন--পর্বব-সমেত 

ইন্্রিয়ের সংখ্যা একাদশ। প্রকৃতি নিত্যা ও বিভূত্ব-সম্পন্না । মুলে মূলাভাব জন্য মূলই 
প্রধান অর্থাৎ কারণাস্তররহিত আদি। সেই মূল অপরিচ্ছিন ও সর্ষেপাদীন। "সর্বত্র 
কার্ধ্যদর্শনাৎ বিভুত্ব*--এই হৃত্র হইতে উহার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহত্ত্ব, 
অহঙ্কার-তত্, পঞ্চতন্মাত্র--এই সাতটি প্রকৃতির বিকৃতি । অহংতত্বাদি প্রকৃতি-বিক্তি। 
একাদশ ইন্ত্িয় ও পঞ্চভৃত--প্রকৃতির এই ষোড়শ বিকার। পুরুষ পরিণাম-শৃন্ভতা-হেডু 
কাহারও প্রক্কৃতি বা বিক্কৃত্তি নছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন--“সুল প্রক্কৃতি 
অবিকৃত) মহতত্বাদদি প্রকৃতির সাতটা বিকৃতি । বিকাঁর-_যোড়শ প্রকার। যিনি পুরুষ, 

তিনি প্রক্কৃতি বা বিষ্কতি নছেন।” সেই প্রকৃতি নিত্যবিকারশালিনী। তিনি স্বয়ং 

অচেতন হইয়াও অনেক চেতন জীবের ভোগাপবর্ণের হেতুস্বরূপ1) তিনি অতীন্তরির হইয়া 
ভৎকার্ধ্য ছার! অনুমিত হন। . এক হুইয়াও বিষমণ্ডণা বলিয়া পরিণাঁম-শক্তির ছার! প্রক্কৃতি 

মহদাদি বিচিত্র রচনাময় জগৎ সৃষ্টি করেন। এই জন্তই তাহাকে জগন্নিমিতোপাদানভূত। 
বল! হন্। নিক্ষিয় নিণ পুরুষ--বিভূ চিৎস্বরূপ তিনি প্রতি দেহে ভিন্ন; সংঘাত-পরার্থ 
প্রভৃতি হেতু তিনি অনুমেয্ধ। বিকার ও ক্রিয়ার বিরহ-হেতু তাহার কর্তৃত্ব ভোক্্ত্ব নাই। 
প্রক্কতি পুরুষের তত্ব এই ভাবে অবস্থিত। উভয়ের সান্নিধ্য মাত্র পরস্পরের ধর্ম- 
বিনিময় ঘটে ; তাহাতে প্রকৃতিতে চৈতন্যের এবং পুরুষে কর্তৃত্ব ভোক্তত্বের অধ হয়। এই 
অবিষেক-হেতু ভোগ এবং বিবেক-হেতু অপবর্গ ব৷ মোক্ষ। গওপপত্তিক স্ত্র দ্বার নির্ণীত 
হইয়াছে যে, প্রকৃতির প্রতি ওদাসীন্তই পুরুষের ধর্ম। এই প্রক্রিয়! প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম 
প্রমাণ ঘার! নির্ধারিত হয়। উক্ত ত্রিবিধ প্রমাণেই উহ! দিদ্ধ হয়। উহাতেই দর্বসিদ্ধি 
তৎসিদ্ধি পক্ষে অধিক আর়াস অনাবশ্তক। গ্রত্াক্ষ আগম দ্বার! সিদ্ধ অর্থে বিসম্বাদ নাই। 

পরিমাণ হইতে, সমন্বয় হইতে, আর শক্তি হইতে ( পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ)--ইত্যাদি 

গৃত্রে প্রধানের জগৎকারণত্ব অনুমতি হইয়াছে। তাহ! নিরাসের উপরই সকল মতের নিরাঁস 

নির্ভর করে। যিনি প্রধান অর্থাৎ পুরুষ, তিনি জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান-_-এ বিষয়ে 
ংশয়-নিরাসের অন্ত তাহার নিমিতত্ব উপাদানত্ব উভয়ই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সাত্বিকাদি 

রূপ-হেতু সত্বাদিরূপ প্রধানকে জগতের উপাদান-কারণ রূপে অন্থমান কর! যায়। “ধটাদি 

কারের উপাদান তৎশ্বজাতীয় মৃত্িকাদি দৃষ্টে এই অনুমান নিশ্চয় হয়। বৃক্ষের ফলোৎপত্তি, 

' জলের গতি প্রভৃতি দৃষ্টে জড় প্রধানের কর্তৃত্ব স্থচিত হইয়া থাকে। | 
- দেই যে সাংখ্য যত, সেই যে প্রধানের জগৎ-কর্তৃত্, সেই যে প্রধানের জগছণাদানন্ব, 
€ নিমিত্ত-কারথত্ব, বেদাস্ত-দর্শনের কয়েকটী কুত্রের ব্যাখ্যার, ভাষ্যকার একে একে তাহার 
রাত 4 খণ্ডন ক্ষরিতেছেন।  বেদাস্ত-দশনের সুজ (দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ, 

দোষ-শ্রদর্শন। প্রথম দুত্র)-*র$নামুপপত্তেশ্চ নাঙ্থমানম্। ৯1”. অর্থাৎ,--'জগন্রচনাদৃষ্টে 

ক্জুপপন্তি হুয়। সুতরাং অঙ্গুমান পিদ্ধ নহে” এ সম্বন্ধে গুদে 
_দ্বান্তের ভাষা উদ্ধৃত করি পরে তাহার অর্ধাচ্বাদ . গ্রদুন করিতেছি। ভাষা, যথা, 



বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের বাদ-বিতৎ! 1. ১৯৯ 

প্অন্ুমীয়তে জগদ্ধেতৃতয়েত্যন্ুমানং জড়ং গ্রধানম্। ক্স জগহুপাদানং ন চ তত্মি' 

দিতম্। কুতঃ রচনেছি। বিচিতজগন্রচনারাশ্টেতনানধিষ্টিতেন : জড়েন: 'ভেনাশ. 
সিদ্ধেরিত্যর্থট। ন খলু চেতনানধিষ্টিতৈরিষ্টকাদিভিঃ প্রাসাদাধিরচন সিদ্ধ! লোকে.। 
চ শবেনাস্বরাহুপপত্বিঃ সমুচ্চিতা। ন্ হি বাছা! ঘটাদয়ঃ সুখাদিকূপতয়াহিপ্তাঃ। 
 সুখাদীনামান্তরুত্বাৎ ঘটাদীনাং সখা দিহেতুত্বাৎ তত্দপত্থা গ্রতীতেম্চ।” উহার ভাবার্থ,-... 

যদি অন্থমান করিয়া লওয়! হয়, জড় প্রধানই জগতের হেতু) কিস্ত তাহাতে জগছুপানানত্ব 

বা! জগন্নিমত্তত্ব প্রতিপন্ন হদ্দ না। জগপ্রচনার. বিষয় বিচার করিলেই তাহ! বুঝা হায় 

এই এ্রগতের রচনা অতি বিচিত্র। বিচিত্র জগগ্রচনায় চেতনের অধিষ্ঠান পরিদৃষ্ট হয়। 
স্থৃতরাং জড়ের দ্বারা তাহ! সিদ্ধ হয় না। ইহুদংসারে দেখিতে পাই, চেতনের সাহাযা : 
ব্যতীত ইষ্টকাদি দ্বারা কখনও গ্রাসাদ রচন। সিদ্ধ হয় না। চ শব্ব দ্বারা অনবস্নান্ুপপত্তি 

উপলব্ধি হইতেছে । বাহা ঘটাদিকে কখনও স্ুখাদি রূপে অন্বিত অর্থাৎ অবস্থিত দেখা 
যায় না। কেননা, সুখাদি ই সকলের বহিভূতি ধর্ম। বাহ্ বস্ততে উহাদের সঙ্গতি হইতে 

পারে না। ঘটাদি মখের হেতু বলিয্না তন্ত্রপত্ব প্রতীত হয় মাত্র। নচেৎ, স্বব্পত্তঃ 
উহ! সুখের নিমিত্ত বা উপাদান নয়। | এ 

যেমন প্রথম সুত্র, তেমনই দ্বিতীয় হ্ত্র৪ শাংখ্য-মত নিরাস-কল্ে . প্রযুক্ত দেখি। 

দ্বিতীয় সুত্র, যথা," প্রবৃত্তেশ্চ। ২।৮ অর্থাৎ, --ঃপ্রবৃত্তির দৃষ্টাস্ত ঘারাও প্রধানের তদ্রপত্ব 

অর্থাৎ জগছুপাদানধ প্রতিপন্ন হয় না ন্ুত্রের ভাষ্য, ঘথা,- 

প্জড়ন্ চেতনাধিঠিতত্বে সতীতি পেষঃ। য্সিম্িষ্ঠটাতরি সতি জড়ং প্রবর্ততে তষ্তৈব 
স! প্রবৃত্তিগিকি নিশ্চিতং রথহুতাদৌ। ইখঞ্চ ফলভীত্যার্িকং গ্রত্যুক্তম্। তত্রাপি 
চেতনাধিষ্টিতত্বাৎ তচ্চান্তর্যযামিত্রাঙ্গণাৎ। এতৎ পরত্র শ্ফুটীভাবি। - চোঙ্বধারণে। 

 অহং করোমীতি চেতনত্তৈব প্রবৃতিদর্শনাৎ জড়ন্ত কর্তৃত্বং নেতি বা। নঙ্ প্রকৃতি- 

পুরুষয়োঃ সন্গিধিমাত্রেণ মিথে ধর্খাধ্যাসাঁৎ জগগ্রচনোপপত্তিরিতি চেছচাতে। 
অধ্যাস-হেতুঃ সন্নিধিঃ কিং তয়োঃ সন্ভতাবঃ কিং ব! প্রকুতিপুরুষগতঃ কমশ্চিছ্িকার 

ইতি। নাগ্ঘঃ মুক্তানামপাধ্যাসপ্রসঙ্গাৎ। অস্তোপি ন তাবৎ প্রক্কৃতিগ্রতে। বিকারঃ 

অধ্যাসকার্যযতয়াভিমতস্য তস্তাধ্যাসহেতুত্বাযোগাৎ ন চ পুরুষগত অন্বীকাাং 4 

চেতনাধিষ্ঠিত জড়েই প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। যাহা অধিষিত হুইয়! জড়কে প্রবর্তন করে, গে 
প্রবৃত্তি দে অধিষ্ঠাতারই। রথ ও রথচালকের দৃষ্টান্তে ইহা! উপলব্ধি হয়। ইহার 
্রত্যক্কিম্বরূপ বৃক্ষের ফলোৎপাদমত্ব উক্ত হইন্া থাকে। কিন্তু প্রমাণের জু ওঁ 
স্থলেও চেতনাধিষিতত্ব স্বীকৃত হয়। অন্তর্যামী ত্রা্গণে এ বিষয় উক্ত আছে।.পরে 
এ.বিষয় বিশদীকৃত করা হইতেছে । ছ শব্দ অবধারপার্থ প্রযুক্ত। 'আমি করিতেছি”. 
এব্্রকার প্রয়োগে চেতনেরই. কর্তৃত্ব স্চিত হুয়। প্রবৃকি-দর্শনে জড়ের কর্তৃদধ অপ্র্াণ 
হয় না।, প্রক্কতি- “পুরুষের সন্নিধি-মাজেই উভয়ের ধর্মাধ্যাস-কে্ছু জগত্রচনাও অনুপপত্তি 
হক থাকে । অধ্যাস-হেতু সে মনলিধি, তাহা প্রন্কতি-পুরুষের মস্তাব্জনিত, কি গ্রর্কতি-ুরুষগত 
কোনরূপ, 'বিকান্বশতঃ সাধিত হয়? সপ্ভাব-বশতঃ যে উন্ধপ ঘটিজাছে, তাহা স্বীকার ক! 
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১১০০ ভারত 3. 
২. সহি তত 

বনি: লা কেম তাহাতে সুক্ক শুধের বধাস-প্রস আসে. বিকা-ঘটিত ছা, ষে 

সাটগাছে, তাহা আীকার করা'যায়লা। কেননা, পুরুষে রি্কার অন্বীকীরী ? অধ্যাস- 
'ফ্কার্যযরূপে অভিমত, প্রস্কতিগঞ কারের ও. অধ্যাপ-হেতুদ্ছের ৭ 1 ক্যতএব, প্রধানের র 

বা পুরুষের ভাগৎকারপন্থ সা কর্ন ক্মিদ্ধ হয়। .." 
-. এক্ষেকে আরও একটা প্রশ্ন উঠে,-“হগ্ধ আপনা-আপনিই বরণে পক হা বাকে । 
একই: যারিমবিসুক্ত কজন তাল-ছাতাদি, বিবিধ ফলে বিচিত্র -বসরাপে পর্িখত, ছয়) হপঃ 

একই: প্রধান পুক্তষ ্ ষর্-বৈভিত্রা-হেতু  দেহভূবন[দি-রূপে পরিণত হইতে পায্েন.।' কিন্তু 

ভৃতীর় নুন তভাহারও উত্তর দেওয়! ছইয়্াছে। যথা, ুর্বপক্ষের প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর) 
শন পঞ্কো অথ: দধিভাবেন শ্বতঃ পরিণমতে যথা চাত্ু বারিদমুক্তমেকরস- | 
অপি ালচুতাদিবু মধুরা্ার্দিবিচিত্ররসরূপেণ তথা গ্রধানমপি পুরুষকগমীৈচি- 

.: জ্জযানি তন কুষনাদিরাপেখেতি চে তত্রাহ। “পয়োহদুবচ্চেৎ রী ৩ 

রে, তৃতীয় সথত্রে বলা হইতেছে, *পয়োহদুবচ্চে তত্রাগি ।৩1%. যে অঃ, 
হ্ম লাঃ,. ৩য় হুত্র |) উহার ভাব্য, যথা, | | 

প্তয়োঃ পগ্গোহঘুনোরপি চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিঃ ন তু স্বতঃ খানে: 

| : তথানুমানাৎ। তক্নোস্তদধিষিতত্বং চান্তরধ্যামিত্রাঙ্গণাৎ সিদ্ধম॥ ৩1 ... 
হম ও. বল প্রভৃতি অচেতন পদার্থ চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ মিলিত হাই 
ক্ষাধ্যে প্রবৃত্ত হয়। রথাদির দৃষ্টান্ত হইতেই ইহ! অন্মান করিতে পারি) ন্ত্যামী 

নর টি হইতেই অচেতনে চেতনের অধিষিতত্ব সিদ্ধ হুইয়! থাকে । | 

ক্ানঃপর চতুর্থ সুত্র। চতুথ” স্প্রে বুঝান হইতেছে, শরধান বা পুরুষ ব্যতীত অন্ত 

ক্ষোনও কর্মকর্তার অস্তিত্ব যখন সৃষ্টির পূর্বে সপ্রমাণ হয় লা.) তখন: ফেমন করিয়া 

ছলিতে পারি বে, প্রক্কৃতি-পুরুষের সংঘোগে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে? রা হিষযে ক 

শব্যতিক্েকাবস্থিতেস্চানপেক্ত্বাৎ ॥ ৪8 

স্আপারথে চকারঃ1 কৃষ্টেঃ প্রাক প্রধানব্যতিরেকেণ জবার রঃ রী 

ক্ষেত প্রধানন্ত ক্বপরিণামকতৃত্মম্। প্রধানবাতিরিক্রস্তৎ ্রবর্তকত্ততিবর্কো বা . 

ছেুরাদিসর্গীৎ, পুর্ধং নাঁবতিষ্ঠতে ইতি বৎ স্বীকৃতং তক্ভাপি পুনরুপেক্ষণাৎ। 

উৈতক্সরিবেহেররন্তাজী কারাদিতি যাবৎ তথাচ: কেবলজড়কর্বাদ ভা : 

কুক, াতিরিহেত্জা বাৎ লঙগিধিসন্াচ্ অলয়েহপি কার্থ্যোদয়গ্রদঃ। ন চ তদা- 

| ১৭ রা ঠাছোধাতাবাত ব কার্ধ্যাভাবঃ ভঙকবোৎন্তাপি তদৈবাপাস্তমানদ্থ।ৎ। ॥ 81৮. হা 

আপি. শবে চকার বা. অয় । সৃষ্টির পূর্যে প্রধানব্যভিরিক্ত,. হেব্ু্তরের অনবস্থিতি 

বীজ: ক্ষারিতে ই) কিন্ত প্রধানযোগে, করত, মানিতে, হইলে, সে অনবস্থিতি 
উপেক্ষিত শিরা ্ রধানেরই ্বপিগামকর্তৃনব প্রতিপন্ন. হয়।. থা, প্রধান, বাতিরিক, 

প্রবর্তক, নিরর্থক .বা ফোঁস কারণই. সৃষ্টি স্বন্ধে খাক্িতে পাছে, না. কিন. এরুদিণ 
ম্হভি-বাপারে মে মত উপেক্ষিত হইতেছে। উচতঙ্গের সন্ধানে. ছেসত্তযের, অগীরার 

রা অইরূপে ফেবল আড় কর্তৃত্ব জগ হয পয়্ধ প্রলয় চা কারোর প্রসঙ জন্াসিত 
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হয়ট ফেন-নাঁ, প্রলয়-কাঁলেও হেত্বস্তরের অভাব ও প্রধানের সান্নিধ্য থাকে। অদৃষ্টে 
উদ্বোধাভাবে কার্ধ্যাভাবও বলিতে পারি ন!। যেছেতু, তৎকালে তছুদ্বোধক অসম্ভব নহে। 

বিবিধ বিতকে পরাজয়ের পরও সাংখ্যবাদিগণ বিতর্ক করিতে পারেন,__'তৃণপল্লবাদি যেমন 
গবাদি পণ্ড কর্তৃক ভক্ষিত হুইয়! শ্বতঃই ক্ষীরাঁকারে পরিণত হয়; মহুদা'দি তত্তবের আকারে পরিণত. 

হইয়া প্রধানও তন্জ্রপ অবস্থিত থাকিতে পারেন» এই প্রশ্নের উত্তরে বলা 

রা হইয়াছে,_“অন্তত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ।” (২অঃ১ ২পাঃ, ৫ম সুত্র )। 

অর্থাৎ _সর্ধন্র যখন সে ভাব পরিদৃষ্ট হয় না, সর্বত্র যখন তৃণারদদিকে 

ক্ষীরাকারে পরিণত হইতে দেখি না, তখন সে পরিণাম শ্বভাবসঙ্গত বলিয়া! স্বীকার করা যায় 

না। এ বিষয়ে প্রশ্ন (ভাত্যকারের ) ও উত্তররূপে স্থত্র ( বেদান্ুদর্শনের ) উদ্ধৃত হইল? যথা, 
প্ননু লতাতৃণপল্লবাদি বিনৈৰ হেত্স্তরং স্বভাঁবাদেব ক্ষীরাকারেণ পরিণমতে তথ। 

প্রধানমপি মহদাগ্ভাকারেণেতি চেত্তত্রাহ-_“অন্তত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদদিবত ॥” ৫ ॥* 

স্তত্রের ভ্যয্য এইরূপ লিখিত্ত হইয়াছে ; যথা,__ 
"অবধূতো চশবঃ। নৈতচ্চতুরশ্রম। কুতঃ অন্থাত্রাভাবাৎ। বলীবর্দাদিভক্ষিতে 
তৃণাদিকে ক্ষীরাকারপরিণামভাবাদিত্যর্থঃ। যদি শ্বভাবাদেব তৃণান্দি 

ক্ষীরাতজনা পরিণমতে তহিচত্বরাদ্িপতিতেহপি তথ! শ্যান্ন চৈবমস্ত্যতে! ন 
স্বভানমাঁরং হেতুঃ কিন্তু ব্যক্তিবিশেবসন্বন্ধাৎ সর্বেশসন্কলপ এব তথেতি ॥* 

অর্থাৎ--“যেরূপ গবার্দি কর্তৃক ভক্ষিত হুইয়] তৃণপল্লবাদি শ্ষীরাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ 

প্রধান পুরুষও মহদাদি তত্বের আকারে পরিণত হন ;--এবন্িধ যুক্তিও অসঙ্গত। কেন-না', 

বলীবর্দাদ্দি কর্তৃক'ভক্ষিত তৃণাদিকে কেহ ক্ষীরাকারে পরিণত হইতে দেখেন নাই । সুতরাং 

তৃণাদির ক্ষীরাকারে পরিণতি স্বাভাবিক নহে। যদি তাহা হইত, তাহ! হইলে চত্বরাদিতে 
পতিত তৃণাদ্দিরও এরূপ পরিণাম দেখা যাইত। তাহা যখন দেখা যাঁয় নাঃ তখন শ্বভাবমাত্র 
পরিণমের হেতু নহে। ফলতঃ, ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে (গবাি কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া) 
ক্ষীরাদি ভাবে তৃণাদ্দির পরিণতি ঘটুক, সর্কেখবরের এইরূপ সক্কল্পই উহার কারণ। 

জড়ত-প্রযুক্ত প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি বর্তিতে পারে ন11 

ভাষ্যকার পরিশেষে আরও দেখাইতেছেন, যাঁদ পুর্ববপক্ষের সম্তোষের জন্ত উহ! (তৃণাদির 

শ্নীরাকারে পরিণতি শ্বাভাবিক-_-এরূপ ) শ্বীকার করিয়া লওয়াও যায়, তাহাতেও কোনও 

অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। পুর্ববপক্ষের উত্তরে বেদাস্ত-দর্শনের ষষ্ঠ স্ত্রে সে তত্ব বিশদীকৃত দেখি। 
প্প্রধানস্ত জাড্যাৎ ম্বতঃগ্রবৃতির্ন সমস্তীত্যাপাদিতম্। অথ তবন্থুখোল।সার তাঞ্চেভুা- 

পগচ্ছামস্তথাপি ন কিঞ্চিত্তবাভীষ্টং পিধ্যেদিত্যাহ--'অভ্পগমেঘথীভা বা ॥” ৬0৮ 

এই যষ্ঠ সুত্রের (অভ্যুপগমেঘর্থাভাবাৎ ) ভাষ্য ) যথা, 

“চতুর্য, নেত্যন্বর্ভতে ৷ পুরুষে মাং ভুক্ত, মন্দোষাননুতূয় মদৌদা সীন্যুলক্ষণং মোক্ষং 
প্রান্দ্যতীতি তদভোগাপবর্গীর্থাং প্রধানগ্রবৃত্িং মন্ততে। প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থ। স্বতোহ- 

প্যভোজত্বাছু্রকুস্কুমবহনবদিতি। অবকর্তাপি পুরুষে! ভোক্তেতি চ মন্ততে ৷ অকর্ত- 
রূপি ফলোপভোগোহক্নাদবাদিতি। 'সৈষ! গ্রবৃত্তির্ন যুক্ত মন্তম্। কুতঃ তন্ডাঃ স্বীকারে 

৬ষ্ঠ ২৬ 
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ফলাঁভাঁবাৎ। পুরুষস্ত প্রক্কতিদর্শনরূপো ভোগগ্তদৌদাসীন্র়ূপো মোক্ষম্চ প্রবৃত্তেঃ 
ফলম্। তত্র ভোগস্তাবন্ন সম্ভবতি। প্রবৃত্তেঃ প্রাক চৈতন্তমাস্রন্ত নির্বিকা রস্তা কর্ত,হ 
পুরুষস্ত তদ্দর্শনরূপবিকারাযোগাৎ। ন চাঁপবর্গঃ। প্রাগপি গ্রবৃত্তেম্তস্ত সিদ্ধত্বেন 
তথৈয়্থ্যাৎ। সন্িধিমাত্রস্ত ভোগছেতুত্বেতু মুক্তানামপি তদীপত্ভিঃ তন্ত নিত্যত্বাৎ ॥* 

ভাষ্ের ভাবাথচ--'পরব্তী চারিটি গুত্রে ন (নহে) ভাব আসিবে। পুরুষ আমাকে 

(প্রধানকে ) ভোগ করিয়! আমার (প্রধানের ) দোষ অনুভব পূর্বক আমাতে (প্রধানে) 

ওদাসীন্য-লক্ষণ-ন্বপ মোক্ষ লাভ করিবেন; এইরূপ ভোগাপবর্গের জন্ত প্রধানের প্রবৃত্তি 

অনুমান করা যায়। উদ্ী যেমন পরের জন্য কুস্কুম-ভার বহন করে, এ ক্ষেত্রে শ্বয়ং 

ভোগ না করাক্ম পরাথে প্রধানের প্রবৃত্তি সচিত হয়। অকর্ত। যে পুরুষ; এইরূপে 
তাহাতে ভোক্তত্ব আরোপ হইতে পারে। অন্নের প্রস্তুতকারী না হুইয়াও অন্নের যেরূপ 

ভোক্ত। হয়) পুরুষেও সেইরূপ ভোক্তত্বের ভাব আসে। অতএব, পুরুষের এবন্প্রকার 

প্রবৃত্তি কদাঁচ যুক্তিযুক্ত নহে । অপিচ, তাহা শ্বীকারেও কোনও ফল নাই। কেন-না, 

প্রকৃতি-দর্শন-রূপ ভোগ ও তদ্বিষয়ে ওদাসীন্য রূপ যে মোক্ষ, এতভয়ই প্রবৃত্তির ফল। 
তাহার (পুরুষের ) ভোগ সম্ভব নহে। চৈতন্থমাজ নির্বিকার যে পুরুষ, তাহাতে প্রবৃত্তি 

অসিন্ধ হয়। সন্গিধি-মাত্রকে ভোগের হেতু বলিলেও আপত্তি ঘটে; কেন-না, নিত্য 

মুক্ত পুরুষের ভোগ সম্ভব নহে ।' 

এক্ষেত্রে সাংখ্যবাদিগণ একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন। তীহারা বলিতে 
পারেন,--গগতিশক্তিরহিত অথচ তৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু পুরুষের সহিত গতিশক্তিবিশিষ্ট 
অথচ দৃক্শক্তিরছিত অন্ধজনের মিলন হইলে যেমন গমনাদি কর্ম সম্পন্ন হইতে পারে; 
জথব। অযস্কাস্ত মণির সঙ্গিধান-বশতঃ জড় লৌহ যেরূপ গতিশক্তিবিশিষ্ট হয়; সেইনপ 

চিন্মাত্র পুরুষের -সন্নিধান-হেতু অচেতন প্রকৃতিও তচ্ছায়৷ দ্বারা চেতনের স্তাঁয় তদর্থে 

(পুরুষের নিমিত্ত ) স্ষ্টি-কারধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তও যুক্তিযুক্ত 
নছে। সপ্তম সুত্রে সেই অযৌক্তিকতার বিষয় নির্দেশ করা হইয়াছে; উত্তরে বলা 

হইয়াছে,-_'এন্বপ ( অন্ধ-পন্থুর বা! আযস্কাস্ত-লৌহের মিলনে গতি ) গতি-কার্ধয লক্ষ্য হইলেও 
নির্লিপ্ত সুতরাং জড়বস্তর স্তায় পুরুষের স্বতঃ প্রবৃত্তি সপ্রমাণ হয় ন1।” পুর্ববপক্ষ-রূপে ভাষ্য- 

কারের প্রশ্ন ও উত্তর-পক্ষ-রূপে সুত্রের ব্যাথখ্য! নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। বথা,-_ 

প্নন্গ যথ! গতিশক্তিরহিতন্ত দৃক্শক্তিদছিতস্ত পন্গুপুরুষস্ত সঙ্গিধানাদ্গতি- 

শক্তিমান্ দৃক্শক্তিরহিতোইপান্ধঃ প্রবর্ততে যথ! চায়স্কাস্তাশ্মনঃ সন্নিধানাজ্জড়- 
মপ্যয়শ্চলতি এবং চিন্মাত্রস্ত পুংসঃ সন্নিধানাদচেতনাপি প্রকুতিস্তচ্ছায়য়া 

চেতনেব তদর্থে সর্গে প্রবর্তেতেতি চেত্বত্রাহ-_পুকুষাঙ্গবাদতি চেতখাপি। ৭ &* 
স্যত্রের ভাষ্যে সাংখোর যুক্তি খণ্ডন করা হইতেছে ; যথা,-- 

'তখাপি তেন]পি প্রকারেগ জড়স্ত স্বতঃপ্রবৃত্তির্ন সিদ্ধতি। পঙ্গোর্গতি- 

বৈকল্যেছপি বত দর্শনতছুপদেশাদয়োহন্বস্ত দৃকৃশক্তিবিরহেহপি. . তছুপদেশ- 
গ্রহাদয়ে। বিশেষাঃ সম্তি। অযস্কাত্তমণেশ্ায়ঃ সামীপ্যাদয়ঃ। পুরুষন্ত ভু এ 
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নিত্য নিক্রিত্হ্য নির্ধন্কন্ত ন কোহপি বিকারঃ। সন্নিধিমাত্রেণ তন্মিন্ 

্বীকৃতে তন্ত নিত্যত্বা্নিত্যং সর্গো মোক্ষাভাবশ্চ গ্রসজ্যেত। কিঞ্চ পঙ্গ-্ধা- 

বুভে! চেতনৌ অযস্থাস্তায়সী চ দ্বে জড়ে ইতি দৃষ্টাস্তবৈষম্যং বিস্ফুটম্। 1” 
ভাষ্যের ভাবার্থ এই যে,-'তথাপি এ প্রকারে জড়ে শ্বতঃপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। 

পক্গুর গতিবৈকল্য হইলেও সে বত্মদর্শনে তৎপক্ষে উপদেশাদি দানে সমর্থ; এবং অন্ধজন 

দুষ্টিশক্তিরহিত হইলেও পক্ুপ্রদত্ত উপদেশ-গ্রহণাদিতে সমর্থ। এইরূপ অরস্কান্ত মণিরও 
লৌহ-সামীপ্য সাধিত হয়। কিন্তু পুরুষ নিত্য, নিক্রিয়, নিধন্নক) এবং তাহাতে 

কোনরূপ বিকাঁরই সম্ভবপর হয় না। সন্লিধিমাত্র বিকার যদি ছ্বীকার কর! যায়, 

তাহ! হইলে ত্বাহার নিত্যত্ব বশতঃ সৃষ্টির নিত্যত্য সুতরাং মোক্ষাভাব প্রতিপন্ন হয়। 

অন্য পক্ষে, পঙ্তু ও অন্ধ উভয়েই চেতন এবং অযস্কাস্ত ও লৌহ উভয়েই জড়; এ হেতু 
ৃষটাস্১-বৈষম্যও পরিস্ফট হইতেছে ।” 

সাংখ্যবাদিগণ আরও এক যুক্তির অবতারণা করেন। গুণ-ভ্রিতয়ের উৎকর্ষ অপকর্ষ 
নিমিত্ত অঙ্গাঙ্গিভাব বশতঃ বিশ্ব স্যি হুইয়। থাকে ;--সাংখ্যবাদের এই এক প্রকৃষ্ট 
বুক্তি। অষ্টম হৃত্রে ও তাহার ভাষ্ে সে যুক্তিরও খণ্ডন কর! হুইতেছে। যথা,__ 

“্যত্ত গুণানামুৎকর্ষাপকর্ষবশেনাঙ্গাদিভা বাহিখবসষ্টি- 
রিতি মন্ততে তগ্নিরস্ততি--“অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥” 

অর্থাৎ,_-গ্ঙ্গিত্বই অনুপপত্তি হইতেছে ।” এই স্থত্রের ভাষ্য এইরূপ ; যথা,__ 
*সত্বাদীনাং সাম্যেনাবস্থিতিঃ প্রধানাবস্থা। তন্তাং চ নিরপেক্ষম্বরূপাণাং 

তেষাং কন্তচিদেকন্তাঙ্গিত্বং নোপপদ্ভতে ইতরয়োস্তৎ সমত্বেন গুণীভাবা- 
লন্দবাত। তথা চ গুণাণামঙ্গ।লিভাবাসিদ্ধিঃ| ন চেশ্বরঃ কালো বা ততরুৎ 

অস্বীকারাৎ। যথাহ কপিলঃ। ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ মুক্তবন্ধয়োরইতরাভাবান্ন তৎ- 
সিদ্ধিরিতি। দিকৃকালাবাকাশাদিভ্য ইতি চ। ন চ পুরুমস্তৎকুৎ তন্ত 

তত্রৌগাসীন্তাৎ। তথ! চ গুণবৈষম্যহেতুকঃ সর্গো নেতি। কিঞৈবং হেত্বাভাবাৎ 
প্রতিসর্গেহপি তে বৈষম্যং ভজেরন্। আদি সর্গে তু ন ভজেরন্সিতি। ৮॥* 

ভাষ্যের ভাবার্থ এই,__“সত্বাদি গুণের সাম্য ভাবে অবস্থিতিই প্রধান অবস্থা । 
অর্থাৎ, প্রধানের অবস্থিতির নামই স্বাদ গুণ্রে সাম্য তাব। এই অবস্থায় গুণসকল 
নিরপেক্ষ শ্বর্ূপ থকে বলিয়া কেহ কাহারও অঙ্গিত্ব হইতে পারে না। একটাকে 
অপরের অঙ্গিভাবে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করিলে তদ্দিতর গুণদ্বয়ের সমত্ব-হেতু গুণিভাব 

অসম্ভব হয়। অথাৎ,--সত্বগুণ যদি রজশ্তমঃ গুণ প্রভৃতির সহিত মিশিয়া যার, তাহ! 

হইলে সত্বগুণের অবিকার অবস্থা খাকে না। অতএব গুণ-সকলের অঙ্গাঙ্গিভাব এ 

ক্ষেত্রে অসিদ্ধ হয়! ঈশ্বর বা কাল যে সেই অঙ্গারঙ্গিভাবের কর্তা হইতে পারে, তাহা 
অন্বীকৃত হইয়াছে । যেহেতু কপিল বলিয়াছেন।-“মুত্ত ও বন্ধের অন্ততর ভাবের ভাব 

হেতু ঈশ্বরাদিদ্ধি ঘটে; অথ1২,_ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না আকাশ হইতেই 

দিক কাল উৎপন্ন; পুরুষ তাহাদের বর্তা হইতে পারেন ন) ফেন-নাঃ তিনি কর্তৃত্থ 



২০৪ ভাঁরতবর্ধ। 

বিষয়ে স»ম্পূর্ণরূপ উদ্দাসীন। অতএব গুণবৈষম্য-হেতু সৃষ্টির যুক্তি স্বীকার করা বার 
না। পিচ, হেতুর অভাব বশতঃ প্রতি স্ষ্টিতে বৈষম্য ঘটিলেও আদি-স্থষ্টিতে বৈষম্য 
ঘটতে পারে না।, 

এ স্ষেত্রে সাংখ্যগণ আর একটী প্রশ্ন তুলিতে পারেন। তাহারা বলিতে পাঁরেন,__ 
কার্ধ্যান্থরোধে গুণনকল বিচিত্র স্বভাব প্রাপ্ত হইবে, এরূপ অনুমান কর। যাইতে পারে। 

সে ক্ষেত্রে পূর্বোজ দোষের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু নবম সুত্রে সে প্রশ্নের উত্তর ) যথ।,_ 
পননু কার্ধ্যানরোধেন গুণ! বিচিত্রশ্বভাবাঁ ভবস্তীত্যন্ূমেয়ম। তেন নোক্ত- 
দোষাবকাশ ইতি চেত্তত্রাহ-_অন্তথানূুমিতৌ চ জ্ঞশক্কিবিয়োগাৎ ॥+ ৯৮ 

অর্থা,-এইরপ অন্গমানেও দোষের নিস্তার হয় না। কেননা, উহাতে জ্ঞাতৃত্ব শক্তির 

বিয়োগ-ভাব দেখা যায়। সুত্রের ভাষ্যে এতদ্বিষয় এইরূপ আলোচিত হুইয়াছে; যথা,__ 
“বিচিত্র শক্তিকতয়! গুণানামন্তরমানেহপি ন দোষান্লিস্তারঃ। কুতঃ জ্ঞেতি, 

জ্ঞাতৃত্ববিরহার্দিত্যথঃ ইদমহমেবঞ্চ স্থজামীতি বিমখণভাবাদিতি যাবৎ। 
জ্ঞানশগ্তা্জড়ান্ন স্ৃষ্িরিষ্টিক! দেরিবর্তে চেতনাধিষ্ঠানাদিতি ॥ ৯॥" 

অর্থৎ,__«বিচিত্র-শক্কি-হেতু গুণসমূহ্থের অনুমানেও দোষের নিস্তার হয় না। কেন-না 
এই আমি-_এরূপ জ্ঞান) অথব! এই আমি স্থষ্টি করিতেছি--এ প্রকার বিচারের অসস্তাবন! 

লক্ষ্য হয়। জ্ঞাতৃত্ববিরহ অর্থাৎ জ্ঞানশুন্ত জড়পদাথে স্থষ্টি অসম্ভব হয়। চেতনের 
অধিষঠান ব্যতিরেকে অচেতন (ইষ্টক কাষ্ঠাদি) কোনও কার্ধ্য করিতে পারে ন; সেইর্প 
গুণন্সকলও চৈতন্তময় পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ভিন্ন স্থষ্টিকার্যে সমথ” হয় না।, 

এইরূপে বুঝ! যায়, যিনি শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত পুরুষ, তিনি নিক্রিয় নির্লিপ্ত, তাহাতে কাহারও 

জধিঠান সম্ভবপর নহে এবং তিনি স্ৃষ্টি-কার্ষের কখনও কারণ হইতে পারেন না। 
সাখোর  সাংখ্যমতের প্রতিবাদের উপসংহারেও বেদাস্ত-দর্শনে সেই মত অভিব্য্ত 

প্রতিবাদের হ্ইয়্াছে। দশম হুত্র_-“বিপ্রতিষেধাশ্চালমঞ্জসম্।* অর্থাৎ,-বিপ্রতিষেধ 
উপনংহার।  বশতঃ বহুবিধ বিরোধ-হেতু অপামঞ্রস্ত ঘটিতেছে। উক্ত “বিপ্রতিষেধা- 

স্চাসমঞ্জসম্” সুত্রের ভাষ্তে বিস্তাভূষণ মহাশদ্ধ উপসংহার করিতেছেন; ভাষ্য) যথা, 

পপূর্ববোত্তরবিরোধাচ্চেদং কপিলদর্শনমসমঞ্জং নিঃশ্রে্সসকা মৈর্েরমিত্যথণ। 
তথাহি প্রকৃতেঃ পারাথ্যাদৃদৃশ্তত্বাচ্চ তগ্ঠ! ভোক্ত! দ্রষ্টাধিষ্ঠাতা চ পুরুষ ইতি 
শারীরাদিব্যতিরিক্তঃ. পুমান্ সংহতপরার্থত্বাদিত্যাদিভিরভ্যুপগম্য তত্ত পুল- 
নির্বিকারনিধধর্দক চৈতত্থত্বকর্তৃত্বভোক্ত তবশূন্তত্বং কৈবল্যরপত্ব্াভিছিতস্। 
জড়ঃ প্রকাশাযোগাৎ্ প্রকাশঃ নিগুণত্বান্ন চি্ধর্ঠেত্যাদিভিঃ। গুপাবিবেক- 

বিবেকৌ পুংসো বন্ধমোক্ষৌ। শ্বীরৃত্য তৌ পুনগুণানামেব ন তু পুংস 
ইত্যুক্তম্। নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুকুষস্তাবিবেকাদৃতে প্রক্কতেরাঞন্তাৎ 
সসজত্বাৎ পশুবদিত্যেবমাদয়োহনেকে বিপ্রতিষেধান্তৎ স্বভাবের মৃগ্যাঃ ॥ ১০ ॥* 

ভাঁষোর ভাবার্থ,_ পূর্বোক্ত বিরোধ ঘটায় অর্থাৎ মুক্তপুদ্ধ পুরুষের কর্তৃত্ব অসিদ্ধ হওয়ায়, 
কপিল-প্রবন্তিত দার্শনিক মতের অনামঞন্ত ঘটিতেছে। এই হেতু সাংখ্যমত নিঃশ্রেরস- 
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মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের নিকট হেয় বলিয়! গণা হইবে) গ্ররুতির পরার্থত্ব ও তৃশ্তত্ব হেতু 
ভোগবকর্তা৷ দ্রষ্টাধিষ্ঠাত। পুরুষ শরীরাদি ব্যতিরিক্তব্ূপে পরিকল্পিত ; 'সংহতপরা্থত্বাৎ, প্রসৃতি 

সুত্রে এবন্বিধ মত পরিব্যন্ত হইগ্াছে। আবার সেই পুরুষই নির্বিকার নির্দক 
চৈতন্তত্ব-কর্তৃতব-ভোক্ত ত্ব-শূহ্যত্ব কৈবল্যরূপত্ব বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। অন্তদ্দিকে 'জড়- 
গ্রবৰশা-যোগাৎ প্রকাশঃ নিগুণত্বাৎ নোচিদ্ধম্্না' প্রভৃতি নুত্র দ্বারা বিপরীত ভাব প্রকাশ 

পাইতেছে। গুণের বিবেক ও অবিবেক এতছুতয়ের উপর পুরুষের বন্ধমোক্ষ শ্বীকার কর! 

হইয়াছে । আবার প্র বন্ধমোক্ষ গুণ সকলেরই অথচ পুরুষের নছে, এরূপ বলা হইয়াছে। 
অবিবেক ভিন্ন পুরুষের বন্ধমোক্ষ ঘটে না) আবার প্রকৃতি-সংসর্গে ই পুরুষ পণ্তর ম্যায় বন্ধন- 

প্রাপ্ত হন,--এবদিধ অভিমতও প্রকাশ পাইয়্াছে। এই প্রকার বিবিধ মতবিরোধ সাংখ্য- 

মতে দৃষ্ট হয়। সুতরাং মতবিরোধ-হেতু অসামঞ্জন্ত-নিবন্ধন এ মত মান্ত হইতে পারে না॥ 
_. সাংখ্যমত নিরাস করিয়া অতঃপর আরস্তবাদের (পরমাণুবাদের--বৈশেষিক মতের) 

নিরাস কর! হইয়াছে। ভাষ্যকার বলিতেছেন,-_-*তার্কিকগণ কর্তৃক পার্থিবাদি চতুর্বিধ 

পরমাণুর বিষয় কীর্তিত হয়। সেই চতুর্ব্বিধ পরমাণু নিরবয়ব, রূপার্দি- 
বি বিশিষ্ট, পারিমাগুল্যপরিমাণ এবং প্রলয়কালে অনারব্ধ কার্ধ্যরূপে অবস্থিত। 

সৃষ্টিকালে এ সকল পরমাণু জীবাদৃষ্টাদি পুরঃসর হুইয়! (পরমাণুর ক্রিয়োৎ- 
পত্তির কারণ হইয়1) দ্বাণুকাদি ক্রমে সাবয়ব স্থলতর জগৎকাধ্য আরম্ভ করে। সেই 
পরমাণুদ্য়ের ক্রিয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ। তত্দ্বারা উহাদের সংযোগ হইলে হুন্ব দ্বাণুক উৎপন্ন হয়। 
সে ন্গেত্রে সমবামী, অসমবায়ী ও নিমিত্ব-কারণ ক্রমে কার্ধ্য হয়। পরমাণুর সমবায়ী, 
তৎসংযোগ অসম্বায়ী ও জীবাদৃষ্ট নিমিত্ত কারণ। এইরপে দ্বাণুকত্রয়ের সংযোগে ক্রিয়ার 
দ্বার! মহত ত্রাণুক উৎপন্ন হইয়া! থাকে । ছুইটা অনুর দ্বারা ত্র্যণুকারস্ত অসম্ভব। কেন-নাঁ 
মহৎকার্ষ্যের উৎপত্তি-হেতু বছ কারণের আবশ্তক হয়। এবম্প্রকারে চারিটা ত্রণুক দ্বারা 

চতুরগুক হয় এবং তাহাতে অপর স্ুলতরের উৎপত্তি হইয়! থাকে । স্ুল হইতে স্থুলতরের 
উৎপত্বি-্রুমে মহতী পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে । মহৎ অপ, মহৎ তেজ, মহান্ বাঘু--এইরূপে 
উৎপন্ন হয়। কার্য্যগত রূপা্দি__স্থাশ্রয়-সমবায়ী কারণগত রূপাদি হইতে উৎপন্ন । কারণ- 

গুণ হইতেই কার্ধযগুণের আরম্ভ। এবন্প্রকারে উৎপন্ন পৃথিব্যাদির সংহারে পরমেশ্বর যখন 
অভিলাষ করেন; তখন পরমাণুতে ক্রিয়া! আরম হয়; আর সেই ক্রিগ্নার দ্বার! পরমাণুসমূহের 

[বভাগ-সংযোগনাশ প্রভৃতি ঘটিয়! থাকে। দ্বাথুক-সকলের নাশে আশ্রয়-নাশ, ভ্রঃণুকাদি 

নাশ, ক্রমে পৃথিব্যাপদিও নাশপ্রাপ্ত হয়। পটের তশ্ুনাশের স্তায় পৃথিব্যাদদির নাশ ঘটে। 

তদগত রূপার স্বাশ্রন-নাশই জগদ্ধিলয় | ইহাই পুথিব্যাদি নাশের ক্রম । পরিমণ্ডল শবে 

পরমাণু এবং পরমাণুসমবেত গারিমাণই পারিমাগুল্য বুঝিতে হুইবে। ছাণুকই অণুসংজক । 

তৎসমবেত পরিমাণ--অধুত্ব হুন্বত্ব। ত্রণুকাদির পরিমাণ--মহত্ব। এইরপেই. স্তি-প্রক্রি! 

চলিতেছে । এ বিষয়ে সংশয় এই যে, পরমাণু প্রভৃতি দ্বার! জগদারস্তের সামঞ্জন্ত- ঘটিতে 

পারে না। ফলতঃ, আরস্তবাদের মত এই যে, আত্ম। আনৃষ্ট-বিশিষ্টঃ সেই অনৃষ্টই আজ্ম- 
সংযোগের হেতু । গরমাণুগত আন্ত ক্রিগার জণ্ত পরমাণু-যুখোর যে সংযে'গ, তাহাই অনুঃ- 
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বিশিষ্ট আত্মার সংযোগের হেতু । তাহ! হইতে দ্বণুকাদি উৎপন্ন । তাঁনুলারেই হঠির 

সম্ভাবনা বিহিত হয়। বলা! বাহুল্য, একাদশ সুত্রে এই মতের খণ্ডন কর! হুইতেছে। 
“অথারস্তবাদে! নিরন্ততে। তার্কিক মন্ততস্তে পার্থিবাদস্বশ্ততুর্বিধ! ' পরমাণবে! 
নিরবয়বা রূপাদিমস্তঃ পারিমাগুলা-পরিমাণাঃ প্রলয়কালেহনারন্ধকা ধরযাস্তিষ্টস্তি 
সর্গকালে তু ভীবাদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সম্তঃ দ্বযণুকাদিক্রমেণ সাবয়বং স্থুলতরং জগৎ 

 ক্াধ্যমারভত্তে | তত্র দয়োঃ পরমাথো রদৃষ্টসাপেক্ষ। ক্রিয়! তয়। সংযোগে সতি দ্বাুকং 

্রত্বমুতৎপদ্ভতে । তত্র সমবাধ্যনমবারিনিমিত্তকারণানি ক্রমাৎ পরমাণুষুগ্মততসংযোগ- 

 জীবাদৃষ্রানীত্যেবমগ্রেৎপি। ততন্ত্রয়াণাং ছ্যণুকানাং ক্রিয়য়া সংযোগে সতি জ্যণুকং 

মৃহছুৎপন্ধতে। ন চ দ্বাভ্যামণুভ্যাং ভ্র্যণুকারস্তঃ কারণভূয়! কাধ্যমহত্বোৎপাদলাৎ। 

এবং চতুর্ভিস্ত্াণুটকশ্চতুরণুকং চতুরণুকৈরপরং স্থুলতরং তৈশ্চ স্থুলতরং তৈশ্চ স্থুল- 
তমমিত্যেবং ক্রমেণ মহতী পৃথিবী মহত্য আপে মহত্তেজে৷ মহান্ বায়ুশ্চোৎপদ্ভতে । 
কার্ধ্যগতরূপাদিকস্ত শ্বাশ্রয়সমবার্িকারণগতান্রপাদেঃ। কারণগুণ হি কার্ধ্যগুণানা- 

- র্লতস্তে। ইথমুৎপন্নান্ পৃথিব্যাদীনীশ্বরে সংজিহীর্ষৌ সতি পরমা ণুষু ক্রিয়য়া! বিভাগাৎ 

ংযোগনাশেন ছ্াণুকেষু নষ্টেঘ শ্রয়নাশাত ত্র্যণুকাদিনাশ ইতি ক্রমেণ পৃথিব্যাদের্নাশঃ। 

. ষথ! পটস্ত তন্তনাশে। তদ্গতত্ত রূপাদেস্ত স্বাশ্রপননাশেনৈবেতি জগদ্থিলয় গ্রকারঃ। 

কিঞ্চ পরমাণুরত্র পরিমগুল সংজ্ঞস্তৎ সমবেতং পরিমাণং তু পারিমাগুল্যমভিধীর়তে। 

ত্বাগুকমণুসংজ্ঞং ততসমবেতং পরিমাণং ত্বথুত্বং ত্রশ্বত্ঞ্চ। ব্র্যণুকাদি পরিমাণস্ত 

মহত্বঞ্চেতি প্রক্রিয়া । তত্র সংশয় পরমাণুভিজগিদারস্ত সমঞ্জসো! ন বেতি। তত্রাদৃষ্ট- 
বদাঝ্সংযোগহ্তুকং পরমা ণুগতা দ্যক্রিয়াজন্ত তদ্যুগ্মলংযোগা রকদ্ধাণুকা দিক্রমেণ স্যষ্টেঃ 

সম্ভবাৎ সমঞ্জস ইতি প্রাপ্তে পরিহ্রিগ্নতে--'মহন্দীর্ঘবদৃব! রম্বপরিমগুলাভ্যাম্ ॥ ১১ ॥” 

অর্থাৎ।--“মহুদ্দীর্ঘ বা ত্রত্য পরিমগ্ডল অর্থাৎ অণু হইতে যথাক্রমে এই জগৎ উতৎপন্ন-- 

এই উক্তি সমীচীন নহে। হ্যত্রের ভাষ্যে বিষয়টা এইরূপ বুঝান হইয়াছে; যথা, 

«ইহ বেতি চার্খে। পূর্বতোহদমঞ্জদমিত্যন্বর্ততে | হুম্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্বাথুক- 
পরমাণুভ্যাং মহদ্দীর্বত্রাগুকবত্তন্মতং সর্বমসমঞ্জসম্। পরিমণ্ডলেভ্যে দ্বাণুকানি 
তেভ্যন্তরাণুকাণি তেত্যস্চতুরণুকা দিক্রমেণ পৃথিব্যার্দীনামুৎপত্তিরিতিবদন্তাপি তৎ- 
প্রক্রিয়া বিরুদ্ধেতার্থঃ। তথাছি নিরব্কবৈঃ পরমাণুভিঃ সাবয়বানি দ্বাণুকান্ত।- 
রত্যন্ত ইডি ন যুক্তম্। সাবয়বৈঃ যড়তিঃ পার্শৈঃ সংযুজ্যমানানাং তন্তনামবয়-: 
বিপটারস্তকত্বদূর্শনাৎ। তন্মাৎৎ সপ্রদেশাঃ পরমাণবোহঙ্গীকার্ধযাঃ। ইতরথ। 
সহত্রপরমাণুনাং সংযোগেহপি পারিমাগুল্যানধিকপরিমাণতয়া প্রথিমানুপপত্তেরণুত্ব- 

হস্বদ্বমহত্বাস্তলিদ্ধিঃ | ন চ কারণভূমো কাধ্যমহাত্বোৎ্পাদকঃ মনঃকল্লনমাত্রত্বাৎ। 
তথাঙ্গীকৃতেহপি প্রমেশভেদে তেহপি সাংশাঃ শ্বৈরংশৈষ্তেহপি পুনঃ শ্বৈরিত্য- 

নবন্থ। অংশানস্তালামোন মেরুসর্ষপয়োস্তৌল্যগ্রসন্চ। তগ্মাস্বহদদীর্ঘত্্যাণুকং 
হন্বদ্াণুকোৎপন্ং শ্বদ্বাুক্চ পরিমণ্ডলোতৎপন্নমিতি রিক্তং বচঃ। ন চৈতৎ 

হআং স্থদোবনিরাসকতয়া। ব্যাখ্যেয়ম অন্য পাদন্ত পরপক্ষাক্ষেপকত্বাৎ॥ ১১ 0৮ 
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ভাগ্যের ভাবার্থ”--এ মতে পূর্বাপর অসামঞ্জস্তই হুচিত হইতেছে। হৃশ্ব"্পরিমণ্ডল (খাগুক) 

ও ছাণুক পরমাণু হইতে মহঙ্গীর্ঘ ব্র্যগুকের উৎপত্তি প্রভৃতি মতের স্তার় এ পক্ষের সর্ধববিধ 

মতেই অসামঞ্জন্ত ঘটে। পরিমগ্ডল ( পরমাণু ) হইতে দ্বাণুক, তাহ! হইতে ভ্রাগুক এবং তাহা 
হইতে চতুরণুকানদি ক্রমে যে পৃথিব্যাদদির উৎপন্ভি ঘটিয়াছে,-এরপ সিদ্ধাস্ত করিলে ত্প্রক্রিরা 

বিরুদ্ধ হয়। কেন-না, নিরবয়ব পরমাণু হইতে সাবয়ব দ্বাণুকাদির উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। 
অবয়ববিশিই তন্তর সংযোগেই অবয়বী পট উৎপন্ন হয়, ইহ! প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি । এ 

হিসাবে, ত্বয়ববিশিষ্ট পর্মাণুর বিষয় অঙ্গীকার বা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। অন্ত, 
সহল্র সহ পরমাণুর সংযোগেও পারিমাগুল্যের ( অণুর ) অনধিক পরিমাণ-বিশিষ্ট পদার্থ উৎপক্ন 

হইতে পারে না। সুতরাং অণুত্ব, হ্স্বত্ব, মহত্ব গ্রভৃতি অসিদ্ধ হুয়। কারণ-বাছুল্য--কার্য্য- 

মহত্ব উৎপাদক নহে। সে কেবল মনঃকল্পন! মাত্র। প্রদেশভেদ স্বীকার করিলেও অনবস্থা 

.ঘটে। অর্থাৎ--অংশ অংশ দ্বার! ইতাদি অংশেরই কলপন। মনে আসে। এইন্প অনস্ত 
ংশের সাম্য-স্থাপন করিতে যাইলে মেরু ও সর্ধপের তুল্যতা প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এই 

সকল কারণে মহদাী্ঘ ভ্যণুক যে হুস্ব দ্বাণুক হইতে উৎপন্ন এবং তুম্ব দ্বাগুক যে পরিমগ্ডলোৎ” 

পন্ন,--এবন্বিধ উক্তি খাগার্ডগর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এততপ্রসঙ্গে নিজপক্ষের দোষ নিরাঁস 
তো দুরের কথা; পরস্ত এতন্বার! পরপক্ষের আক্ষেপ বা আপভির কারণই প্রাপ্ত হওয়! যায়।+ 

এই পর্ন।ণুবাদে আরও কত প্রকার অস্ামগ্রস্ত ঘটিতে পারে, অতঃপর দ্বাদশ সুত্রে সে 

তত্ব আলোচিত হইতেছে । ঘাদশ নুত্র ; ষথা,_-“উভয়থাপি ন কর্দদাতভ্তদভাবঃ ॥” অর্থাৎ,-- 

পরমান্তবাদে ক্রিয়ার অভাবে পরমাণুর সংযোগ সিদ্ধ হইতে পারে না। অসংখ্য 
অপরাপর ' পরমাণু বিক্ষিগু-ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিণ্ত। কি প্রকারে তাহাদের সংযোগ 
০ সাধিত হইবে? কে সে সংযোগ-সাধনে সহায় হইবে? এ পক্ষে বিষম 

সমস্তা রহিয়া যাইতেছে । ভাঁফ্যক্কার সেই সমস্তার বিষয়ই উল্লেখ করিতেছেন ; যথা,--- 

প্পরমাণুক্রিযাজন্ত তৎসংযোগপুর্বকদাণ্ুকাদিক্রমেণ তার্কিটকর্জগছুৎপত্ভিরিস্যাতে। 
তত্র পরমাণুক্রিয়! কিং পরমাণুগতাদৃষ্টজন্ত । কিংবাত্মগতাদৃষ্টজন্েতি । নাস্ঃ 
আত্মপুণ্যাপুণাজন্াদৃষ্টন্ত পরমাণুগতত্বাসম্তবাৎ। নাপ্স্তঃ আত্মগতেন তেন 

পরমাণুগতক্রিয়োৎপত্তাসম্তবাৎ। মন চ ংযুক্ত-সমবায়-সন্বন্ধাৎ সংভবিষ্যতি 

নিরবয়বানাং পরমাণুনাং নিরবয়বেনাত্মন) সংযোগাম্ুপপতেঃ। তদেবমুভযথাপি 

নাস্তক্রিয়াজনকমঘৃষ্টম্। জাভ্যাচ্চ ন হাচেতনং চেতনানধিঠিতং ন্বতঃ প্রবর্ততে 
প্রবর্তয়তি বেতি পরীক্ষিতং প্রাকৃ। ন চাত্মা বা তৎ্প্রবর্তকঃ। তাসুৎপল্ন- 

চৈত্স্ত তস্যাপি তত্বাৎ। ন চাতৃষ্টানুসারীশ্বরেচ্ছ। তৎক্রিয়্াহেতুঃ তস্তা। নিত্যত্থেল 
নিতাং তৎগ্রসঙ্গাৎ। ন চাদৃষ্টোদ্বোধাভাবাৎ প্রতিসর্গে তদভাবঃ তন্তাপি সামগ্রীসত্বে 
হনাবশ্তকত্বাৎ। ততম্চ নিক্তস্ত কম্তচিৎ ক্রিয়াছেতোরভাবান্ন সা। পরমাণুযু 

তদভাবান্ন তৎনংযোগঃ। তদ্ভাবাচ্চ ন দ্বাণুকাদিক মিতাতন্তদভাবঃ সর্গাভাবঃ স্তাৎ।১২৪* 

ভাম্তের ভাবার্থ,--'জগতের উৎপত্তি বিষয়ে তার্কিকের। বলিয়া থাকেন যে, পরমাণু-ক্রিয়ার 

জন্ত তাহাদের যে সংযোগ, তাঁছ! হইতে উৎপক্ন দ্বণুকাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি হুইয়াছে'। 



২৪৮ ভারতবর্ষ । 

কিন্ত & পরমাণু-ক্রিয়া কি? উহা! পরমাণুগত আনৃষ্ট জন্ত অথবা আত্মগত অনৃষ্ট অন্ত ? 
আত্মগত পুণ্যাপুণ্য অন্ত অবৃষ্টের পরদাণুগতত্ব আদৌ সম্ভবপর নহে। আবার সংযুক্ত- 

সমবায় সন্বদ্ধেও উহার সম্ভাবন! নাই। কেন-না, নিরবয়ব পরমাপু-সমূহেয় সহিত নিরবয়ব 
আত্মার সংযোগ সিদ্ধ হয় না। অতএব আগ্-ক্রিয়াজনক অদৃষ্ট উভয়ত্রই স্বীকার কনা 
যা না। জড়ত্ববশতঃ৪ উহার সঙ্গতি নাই। অচেতন পদার্থ চেতন কর্তৃক অধিষিত 

হইয়া কার্ধ্যের প্রবর্তক বা কার্যে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয় না। এ বিষয় পূর্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
আত্মাও প্রবর্তক হইতে পারেন না। অন্ৎপন্ন চৈতগ্ভ পরমাণুর অচেতনত্বই তাহার 

কারণ। নিত্যত্ব হেতু অনৃষ্টান্সারী ঈশ্বরের ইচ্ছাও উহার কারণ নহে। পরমাণু 
অবিভাজ্য হেতু উহার ক্রিয়োৎপন্তি অসম্ভব। ক্রিয়ার অভাবে সংযোগাভাব। তাহাতে 

দ্বাণুকারদিরও অভাব; দ্বাণুকাদদির অভাবে স্ষ্টিরও অভাব ঘটে ।” 
সমবায় স্বীকার করিলেও সামঞ্জন্ত সাধিত হয় না। ত্রয়োদশ সৃত্রে এই অসামঞ্জন্তের 

বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। যথা,--“সমবায়াভ্যপগমাচ্চ সাম্যাদনবন্থিতেঃ।” অর্ৎ,-_ 

সমবায় স্বীকারেও সাম্য হেতু অসামপ্রস্ত ঘটে। এ সম্বন্ধে হুত্রের ভাষ্য) যথা,-- 
"সমবায় শ্বীকারাচ্চাসমঞ্জসং তন্মতম্। কুতঃ সাম্যাদিতি। পরমাণুনাং ছ্যুকৈঃ 
সহ সমবায়ঃ সম্স্বত্তার্কিটকরলীকৃতঃ। স খলু ন সম্ভবতি। তত্তাপি সন্বদ্ধিস্ব 
সাম্যাৎ। তত্রাপি সমবায়াপেক্ষায়ামনবস্থাপত্তেঃ। তথাহি গুণক্রিয়াজাতিবিশি্ 

বুদ্ধিং জনয়ন্ সমবায়ন্তৈঃ সম্বন্ধ এব জনয়েদন্তথাতিপ্রসঙ্গাৎ। তথাচ সমবারাস্ত- 
রাদীকারেহনবস্থা । ন্বরূপমেব তত্র সম্বন্ধ ইতি চেত্হ্ন্তত্রাপি স এবাস্ত 

কিং তেন। ন চ যুক্তঃ সোহভ্যুপগন্তম। তস্ত ন্বরূপমাত্রতয়! সর্বত্র সর্ববধর্ম" 

প্রাপ্ডেঃ। কিঞ্চ সমবায়বাদিনাং বায়ৌ গন্ধঃ পৃথিব্যাং শব্দ আত্মনি রূপং তেজসি 

বুদ্ধিরিত্যাপছ্েভ। সমবায়ন্তৈকত্বেন তত্তৎ সমবায়স্ত তত্র সত্বাৎ। ন চ 
তন্নিরূপিতঃ স নাস্তীতি বোধ্যং তত্তন্নিরপিতত্বস্তাপি স্বরূপমাত্রত্বেন তন্ত!পি 

তত্বাৎ। অতিরিক্তন্য চ নিয়ত পদার্থ বাদেহসম্তবাৎ। তস্মাদ্িরূদ্ধত্তর্কসময়ঃ ॥* 

ভাষ্যের ভাবার্থ,“সমবায়-স্বীকারেও এ মতে অপামগ্রীন্ত ঘটে। কেন-ন) তাহাতে 

সাম্যাদি কোথায় থাকে? পরমাণু সকলের দ্বাণুক-সমুছের সহিত সমবায়-সন্বন্ধ তার্কিকের! 

্বীকার করেন বটে; কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। অম্বন্ধিত্বে উহার সাম্য দৃষ্ট হয়। 

তাহাতে সমবায়াপেক্ষায় অনবস্থাপত্তি ঘটে। সমবায় দ্বার! গুণাক্রিয়া-জাতিবিশিষ্ট বুদ্ধি 

উৎপন্ন হয়; আর তাহাতে সব্ন্ধ স্থাপিত করে। অন্তথা অতি-প্রসঙ্গ ব আতিব্যাপ্তি 

দোষ ঘটে। সমবায়াস্তর অঙ্গীকারেও এইরূপ অনবস্থা ঘটে। উহাতে স্বরূপ-সম্বন্ধ ঘটিয়াছে 

বলিলেঃ পৃথক সমবার়-স্বীকারের হেত্বাভাব ঘটিয্না থাকে। সমবায়-অন্বীকারে শ্বরূপ- 
সম্ন্ধ-শ্বীকারে সর্বত্র সর্ধবধর্থের প্রাণ্ডিবপ দোষ ঘটে। সমবায়বাদীদিগের মতে বাঁধুতে 
গন্ধ, পৃথিবীতে শব্ধ, আত্মাতে রূপ, তেজে বুদ্ধি প্রভৃতির অবশ্থিতিতে আপত্তি উপস্থিত 

হয়। সমবায়ের একত্ব হেতু ততৎ সমবায়ের সন্বাতেও দোষ সমুপস্থিত হইয়া থাকে। 
ভা্রিনপিত সমবায় তাহাতে নাই, এরূপ বুঝা যায় না। ফেন-ন1, তত্তনিরূপিতত্ব শ্ববূপ 
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মার্খ। অতএব নিরূপিতত্বের অন্তিত্ব আছে। নিয়তপদার্থবাদে অতিরিক্তের বিদ্তমানত। 

অপম্ভব। ক্ুতরাং দেখা যাইতেছে, এ বিষয়ে বিরুদ্ধ তর্কই ঘটিতেছে;) সমবায়" 

দ্বীকারেও * উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতেছে না? 

আরস্তবাদ-মতেন অসামঞ্জস্তের আরও বিবিধ হেতু প্রদর্শিত হুইয়াছে। চতুর্দশ, গঞ্চবশ ও 

ষোড়শ সুত্র সেই অসামঞ্স্ত-প্রদর্শনের সহায় বলিয়া ভাষ্যকার প্রমাণ করিয়াছেন। হৃত্র-জিতয়,-- 

“্নিতামেব চ ভাবাৎ ॥ ১৪ ॥৮ 

“রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্যযয়ো। দর্শনাৎথ॥ ১৫৮ 

"উভয়থা চ দোষাৎ॥ ১৬॥৮ 

সুতর-তিতয়ের ভাষ্য; যথা, 

“সমবায়স্য নিত্যত্বন্বীকারাত্তৎসম্বন্ধিনোৎপি জগতো নিত্য ত্বপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসং 

তন্মতম্॥ ১৪ পার্থিবাপাতৈজসবারবীয়ানাং পরমাণুনাং রূপরসগন্ধম্পর্শবস্াঙ্গী- 

কারাত্েযু নিত্যত্বনিরবয়বত্ববিপর্য্যয়োহনিত্যত্বসাবয়বত্বপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ ব্ধপাদিমতি 

ঘটাদৌ তথা দর্শনাদ্দিতি শ্বীকারপরিত্যাগাদসমঞ্জসং তন্মতম্ ॥ ১৫। পরমাণুনাং 

রূপাগ্নঙ্গীকারে স্থুলপৃথিব্যাদ্দেরপি তদ্ভাবাপ্তিং। তৎপরিজিহীর্যয় রূপাস্তলী- 
কারে তু প্রাগ্ুক্তদোষ ইত্যুভন্থা ক্ষোদাক্ষমত্বাদসমঞ্জসং তন্মতম্॥ ১৬॥* 

ভাত্তের ভাবার্থ_“সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার অথচ তৎসন্বন্ধী জগতের অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ,_এই 
বিপর্নীত মত হেতু পরমাণুবাদমতে অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে। ১৪ ॥ পাখিব, জলীয়, তৈজস এবং 

বায়বীয় পরমাণুংসমূহে রূপ-রস-গন্ধম্পর্শ-বন্ধ অঙ্গীকার করিলে, উহাদের নিত্যত্ব নিরবয়বন্ত 
প্রভৃতি বিপধ্যয় ঘটে। তাহাতে অনিতাত্ব ও সাবয়বত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি হুইয়৷ থাকে । 

রূপা্দিবিশিষ্ট ঘটাদি দ্রব্যে অনিত্যত্বাদি দর্শনে একই মতের স্বীকার ও পরিত্যাগ হেতু 

সে মতের অপামঞ্সদ্যই সপ্রমাণ হয়। ১৫॥ পরমাণুদিগের দ্ধপাদি অনঙ্গীকারে স্থুল 

পৃথিব্যাদিরও তদভাব সুচিত হইয়া থাকে । এতৎপরিহারাথ” পৃথিব্যাদির রূপাদি অঙীকারেও 

পূর্ব্বোস্ত দোষেরই আগম হইয়া থাকে । উভয়খা এবিধ অপরিহার্য দোষ হেতু শ্রী মত 
( বৈশেষিক মত ) উপেক্ষিত হইতে পারে। ১৬॥/ 

এইরূপে সর্বপ্রকারে আরম্ভবাদের অন্ুপাঁদেযত্ব প্রতিপয়ের জন্ত সপগুদশ হৃত্রের অব- 

তারণার বিষয় প্রকীন্তিত হয়। স্ুত্রটী ও তাহার ভাষ্য যথাক্রমে নিয়ে উদ্ধত হইল) যথা,__ 
“অপরিগ্রহাচ্চাত্যস্তমনপেক্ষা | ১৭ ॥* 

“কপিলাদিমতানা, কেনচিদংশেন শিষ্টেম্ন্বাদিভিঃ পরিগ্রহাৎ কথঞ্চিদ- 

পেন্সণ স্যাৎ। অস্য তু পরমাণুকারণবাদমা বেদবিরুদ্ধস্য তৈঃ কেনাপ্যং- 

শেনাপরিগ্রহাদসঙ্গতেশ্চ লাজ শ্রেয়োহধিনামাপেক্ষা স্যাদ্দিতি। ১৭ ॥” 

অথাৎ,_-'কপিলাদি খধির মত-সমুহের্র (সাংখ্যবাদের ) কোনও কোনও অংশ মন্তু গ্রভৃতি 

শি খষিগণ গ্রহণ করিয়াছেন। ম্ুতরাং তদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ আস্থা! স্থাপন কর! যাইতে 

* নমবায় সম্বন্ধ কাহাকে বলে, দর্শনশান্জে তাহার এইন্সপ পরিচয় আছে; যখা॥-* ঘটাদীনাং কপালাদে। 

দরবোধু গুণকর্দণোঃ | তেবু আতেশ্চ ননবদ্ধ সমবায়; প্রীত; ।” 

৬ষ্--২* 
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পার়ে। কিন্তু পরমাণুকারণবাদ বেদবিরুদ্ধ। উহার ফোন৪ অংশই শিউজন-পরিগৃহীতি 
মহে। হুতরাং শ্রেয়ার্থী জন কদাচ এ মতের অপেক্ষা করিবেন না।+ 

সাংখ্যবাদ ও পরমাণুবাদ নিরাঁস করিয়া! অতঃপর বৌদ্ধমত নিরাঁস করা হইতেছে। 

তাত্যকার প্রথমে বৌদ্ধমতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছেন। বুদ্ধমুনির বৈভাঁষিক, 

সৌন্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক অভিধেয় চারিটা শিত্য-সম্প্রদায়। 
ধোঁদ্ধামত হন 2 | 
রা বন্ভাধষিকগণ বলেন,-_“বাহা সকল পদার্থ ই প্রত্যক্ষগোচর।* সৌত্রান্তিক 

গণের মতে -_'বুদ্ধবৈচিত্রা-হেতু সর্ধবিষয় অনুমেয় ।” যোগাচারগণ বলেন, 

“সকলই অর্থশুন্ত অসৎ। জ্ঞ/নই একমাত্র পরমার্থ ও সৎপদার্থ। বাহ্বস্ত ম্বপ্রতুল্য অসত্য)” 

মাধ্যমিকগণের মতে-_-'সফলই শুষ্তময় | স্থুগতঃ, এই সকলই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মত। সে 
মতে আরও প্রকাশ,--ভাব পদার্থ সর্বত্রই ক্ষণিক। তাহাদের মধ্যে ভূত-ভোৌতিক 

এবং চিত্র-চৈত্ত্য--এই দ্বিবিধ, সমুদদায় বলিয়া শ্বীকৃত। রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞ] ও সংস্কার 

আধথ্যায় পঞ্চ স্বন্ধ তাহারা স্বীকার করেন। থর, স্েহ, উষ্ণ, চলন--এই চতুর্ধ্বিধ প্বভাব-_ 

চতুর্বিধ পার্থিব পরমাণু ইহারাই পৃথিব্যাদি ভূত-চতুষ্টয়ে পরিণত হয়। সেই ভূতচতুষ্টয়ই 

দেহ, ইন্ত্র্ম ও বিষয় রূপে প্রকাশমান। ভূত-ভৌতিক আত্মার রূপ-্কন্ধ বাহা-পদী্। 

বিজ্ঞান-স্বন্ধ--অহংপ্রতায়-সমারঢ় জ্ঞান-সমূহ। আত্মাই কর্তা ও ভোক্তা । বেদন।-্বন্ধ 

বলিতে স্ুখবেদনা ও ছুঃখ-বেদনা বুঝায়। দেবদভতার্দি নামই--সংজ্ভাঙ্দ্ধ। রাঁগ- 

ঘেষ-মোহাদি চিত্বধন্ম সংস্কার-স্বন্ধ। এই চারি স্বন্ধ সাধারণতঃ “চিওচৈত্তিক নামে 

অভিহিত হয়, পর্ধবধ্যবহরাম্পদ-ম্বরূপ উহ্ছারা অন্তরে লীন থাকে । অতএব অন্তরের 

বিষয় সমুপায়ই চতুক্বত্বীরূপ। এই সমুদ্রায়ঘদ্বই অশেষ জগঙ্। এতদতিরিস্ত আকাশাদি 

অবস্ত মধ্যে গণ্য । এইরূপে সংক্ষেপে বৌদ্ধ-মতের পরিচয় দিয়া ভাষ্যকার সংশয় উথাপন 
করিয়াছেন,--'এ কল্পনা কি যুক্তিযুক্ত? এইরূপে জগছুৎপত্তির কল্পন1 ষে যুক্তিযুক্ত নহে, 

অষ্টাদশ হুত্রে তাহারই থগুন কর! হুইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের উত্ভি ও শুত্র; যথা, 

*্দানীং বুদ্ধমতং নিরাক্রিয়তে। তত্র বুদ্ধমুনের্বৈভাষিক-সৌত্রাস্তিকযোগাচার- 

মাধ্যমিকাথ্যান্চত্বারঃ শিষ্যাঃ। তেষু বাহ্ঃ সর্বোৎপ্যর্থ প্রত্যক্ষ ইতি বৈভাষিকঃ। 
বুদ্ধিটিচিথ্র্যাদর্থোহহুমেয় ইতি শৌত্রাস্তিকঃ। অর্থশূন্তং বিজ্ঞানমেব পরার্থ সৎ 
বাহার্থস্ত স্বাপ্রতুল্য ইতি যোগাচারঃ। সর্বং শুন্তমিতি মাধ্যমিকঃ। ইত্যেরং 
তে মতানি দ্রঞ্ঃ। তাবপদাথ% সব্ধন্র ক্ষণিকঃ। তত্রা্ধ ভূতভৌতিক শ্চিতব- 

টৈতাশ্চেতি সমুদ্ধার হয়ং মন্ভেতে। তথাছি রূপবিজ্ঞান-বেদনাসংস্ঞাসংস্কারাখ্যাঃ 

পঞ্চববন্ধাঃ ভবস্তি। তেখু খরপ্পেহোষ্চচলনম্বভাবাঃ পার্ধিবাদয়শ্তুর্বধাঃ পরমাণবঃ 

পৃথিবা।দিভূতচতুষ্টননরূপেণ সংহন্থত্তে। ততচ্ততুষ্টমঞ্চ দেহেস্ট্িফুবিষয়রূপেণেতি স এষ 
ভূতভৌতিকাত্। বূপন্বন্ধে। বাহদমুদ্বাঃঃ। অহংপ্রত্যয়নমারূঢ়ো জ্ঞানসস্তানে! বিজ্ঞান- 

স্বন্ধঃ। স এষ কর্তা ভোক্তা চাত্সা। নুখবেদনা ছুঃখবেদনাচ বেদনাস্কন্ধঃ। 
দেবদন্তাদি লামধেমং সংজ্ঞাঙন্ধঃ। রাগঘেষমোহাদিশ্চৈতসিকো! ধর্ঃ সংস্কার- 
কন্ধঃ। ত এতে চস্বাকঃ স্বন্ধাশ্চিত্তচৈতিকাং কথ্যস্তে। সর্বব্যবহ!রাস্পদত্বেন 
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চান্তঃ সংহহস্তে। তদয়মান্তরঃ সমুদা মস্চতুত্বস্বীরূপঃ | ইদমেধ সমুদায়ন্মশেষং 
জগৎ। এভদন্দাকাশদিকমবস্ততৃতমিতি। অত্র সংশয়। এষা সমুদায়দ্বয়কল্পন! 

যুক্ত ন বেতি। এতেনৈব জগঘ্যবহারোপপত্তেযুক্তেতি প্রান্তে প্রতিবিধর্তে-_ 

“সমুদয় উভয়হেতুকেহপি তরপ্রাপ্তিঃ॥ ১৮ ।* 
'র্থাৎ,-“উ্তয়-নমুদায়কে জগতের হেতু স্বীকার করিলেও তাহার অপ্রাপ্তি অর্থাৎ অপিদ্ধি 

ঘটে। এরূপ ক্ষেত্রে সমুদ্াযী-সমূহের অচেতনত্ব এবং তদতিরিক্ত স্থির-চেতনের সংঘাতাভাব 

ঘটিতেছে। স্থৃতরাং রূপ যুক্তি অপিদ্ধ। সর্বত্রই ভাব-ক্ষণিকত্ব অঙীকত। শ্বতঃগ্রবৃত্তি 
শ্বীকাঁর করিলেও তৎসাতত্য-প্রসঙ্গ ঘটে; অর্থাৎ, সতের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। 

অতএব মুল কল্পন! অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হইতেছে । 
ভাষ্কের ভাষার স্ত্রটী এইরূপ বুঝান হইয়াছে; যথা-_- 

“যোহয়মুভয়সংঘ(তহেতুক উভভয়বিধঃ সমুদায়ে! নিরূপিতস্তশ্মিন্ শ্বীকৃতে- 

হপি তদপ্রাপ্তিগদাত্বকসমুদায়াসিদ্ধিঃ। সমুদাগ্লিনামচেতনত্বাদন্তস্য চ 

ংহস্তঃ স্থিরচেতনস্তাভাবাৎ। স চ ভাবক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। শ্বতঃ- 

প্রবৃত্তযরীকৃতৌ তৎ্সাতত্যপ্রসঙ্গ। তল্মাদযুক্তা তৎকল্লনা ॥ ১৮॥% 
পূর্ব্বোন্ত উভয় সংঘাত হেতু যে উতয়বিধ সমুদয় নিরূপিত হয়, তাহা স্বীকার করিলেও 

তাহার অগ্রাপ্তি-বশতঃ জগদাতআমক সমুদ্দায়ের অসিদ্ধি ঘটে। সমুদরায়-সমুহের অচেতনত্ 

এবং তরদতিরিঞ্ত স্থির-চেতনের সংঘাতাভাঁব-বশতঃ এ দোঁধ ঘটে। কেন-না, বৌদ্ধমতে 

সর্বত্রই ভাবক্ষণিক স্বীকার কর! হইয়াছে, দেখিতে পাই। স্বতঃ-প্রবৃত্তির বিষয় শ্বীকার 

করিলেও তৎসাতত্য-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। অতএব এরূপ কল্পন! যুক্তিযুক্ত নহে। 

এ ক্ষেত্রে আরও কয়েকটা কথা উঠিতে পারে। অবিগ্ভ।দিকেই সংঘাত-সংজ্ঞায় 

সংঙ্ঞত করিয়! উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভাব্যকার সে আপত্তিরও ৩৭ 

করিতেছেন। গ্রাথমে পুর্ধবপঙ্ষরূপে বৌদ্ধপক্ষের যুক্তি এবং উত্তরে বেদান্ত-সন্র ( ১৯শ সুত্র) 

ও তাহার ভাষ্য এ পক্ষে প্রমাণ-ম্বরূপ পরিগৃহীত হইতে পারে। বৌদ্ধমতের স্বপক্ষে যুক্তি__ 
প্ন্নু সৌগতসময়ে বিদ্যাদয়ে। মিথে। হেতুফলভা বমাপন্নাঃ স্বীত্রীয়ন্তে অপ্রত্যাখোয়াশ্চ 
তে সর্কেষাং তেষু চ মিথস্তথাভাবেন ঘটীধন্ত্রবৎ সন্ততমাবর্তমানেঘথাক্ষি্ঃ সঙ্ঘাভ- 

স্তমন্তরেণৈষামসিদ্ধেঃ। তে চাকিগ্যা সংস্কারে! বিজ্ঞানং নামরূপং ষড়ায়তনং স্পর্শে বেদন। 
তৃষ্ধোপাদানং তবে! জাতির্জরামরণং শোকঃ পরিবেদনা ছুঃখং হুর্মনস্তা €চতি।” 

অর্থাৎ,-'কেহু বলিতে পারেন, সৌগতলময়ে ( বৌদ্ধমতে ) অবিস্াদি হেতুফলভাব প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে । এই মত ম্বীকার করিলেও উহা কেহ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। 
কেন"না, হেতুফলভাবে ঘটাযন্ত্রবৎ সন্ততঃ আবর্তমান পদার্থের সংঘাত ঘটে; আর তন্থারাই 
আক্ষিপ্ত হয়। সংঘাত ভিন্ন অবিস্তা গ্রতৃতি অদিদ্ধ। অধিস্যা সংস্কার, বিজ্ঞান) নাম, 
রূপ, ফড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন।, 
ছঃখ, হৃর্মনস্ত--এইগুলিই সংঘাত ফলতঃ১ অবিন্থাদির সংঘাত-হেতু জগদ্ধযাপার সাধিত 

হয়) ইহাই স্কুল মর্ঘম। | 
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কিন্তু উ্াতেও যুক্তি-বৈষম্য রহিয়া যার । উনবিংশ স্ত্রে সে বৈষম্য প্রদর্শিত 

হইয়াছে। ইতরেতর অবিস্কাদির প্রত্যযত্ব (হেতু) নিবন্ধন যে উৎপত্তি (সংঘাত) 
খটিতেছে, তাহা শ্বীকার করা যায় ন1। সুত্র ও তাহার ভাম্ত অভিনিবেশ-সহকারে 

অধ্যয়ন করিলেই এতদ্বিষয়ক অযৌক্ষিকত। সম্যক উপরান্ধি হইবে। ত্র ও ভাষ্য) যথা 
“ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাদিতি চেক্োৎপত্তিমাত্রনিমিত্ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥” 

"গ্রতার়শব্বো হেত্কুবাচী। অবিস্তাদীনাং পরস্পরহেতুত্বাপপন্নঃ সঙ্ঘাত ইতি 

তছৃক্তং তন্ন। কুতঃ উৎপত্তীতি। তেষাং পূর্ববপূর্বমুত্তরোত্তরস্তোৎপঞ্ভিমান্রং 
গ্রতিনিমিত্তং স্তান্ন তু সঙ্ঘাতং প্রতি কিঞ্িৎ তদস্তীতি। কিঞ্চ ভোগার্থং সঙ্বাতঃ। 

ন চ ক্ষণিকেঘত্মধু ভোগঃ সম্ভবতি । তদ্বেতোধন্মাধর্্াদেক্তৈ: পুর্ববমসম্পাদনাৎ। 
ন্ চ তৎসস্তানেন স সম্পাদিতঃ। তত্ত স্থায়িত্বে সর্বক্ষণিকত্থগ্রতিজ্ঞাব্যা- 

কোপাৎ। ক্ষণিকত্বে প্রাগুক্তদোষানতিবুত্তেঃ। তম্মাদসঙ্গতঃ সৌগতসময়ঃ ॥ ১৯ ॥+, ০... 

ভাস্তের ভাবার্থ,__“প্রত্যয় শব হেত্রর্থজ্ঞাপক। অবিস্থা প্রভৃতির পরস্পর হেতুত্ব-বশতঃ 

উপপন্ন যে সংঘাতের বিষয় উক্ত হুইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। কিরূপে তাহা উৎপন্ন 
হইতে পারে? তাহাদিগের পূর্ব পূর্ব ও উত্তরোত্তর উৎপত্তি মাত্রের প্রতিনিমিত্ত হইতে 

পারে না। সংঘাতেরও প্রতিনিমিত্ততা থাকিতে পারে ন। যেহেতু, ভোগের জগ্তই 

সংঘ।ত হইয়া থাকে । কিন্তু ক্ষণিক যে আত্মা, তাহাতে ভোগ সম্ভবপর নহে। ভোগ- 

ছেতুক ধর্াধন্মাির পুর্ধে অসম্পাদন জন্য ভোগের সম্ভ/বন! থাকে ন।। আত্ম-সস্তানের 

(নিত্যত্বহেতু ) দ্বানা তাহাদের ( ধর্্াধণ্মাদির ) উৎপত্তিও সম্পন্ন হয় না। কেন-না 

তাহ।র স্থায়িত্বে সর্বক্ষণিত্ব-প্রতিজ্ঞায় ব্যাঘাত জন্মে। সুতরাং ক্ষণিকত্বে প্রাগুক্ত দোষ 

অবশ্ঠম্তাবী হয়। এই সকল কারণে সৌগতমত অসঙ্গত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে । 
অবি্তাদির পারস্পারিক হেতুত্বেও দোষ দৃষ্ট হয়। বিংশ সুত্রে ভাষ্যকার সেই দোষ 

গ্রদর্শন করিতেছেন। ভাত্যকারের উত্্ত ও বেদাস্ত-দর্শনের সুত্র নিয়ে উদ্ধৃত কর! যাইতেছে ;-_- 

“ইদানীমবিগ্ভাদীনাং মিথে। হেতুত্বং দৃষয়তি। 
'উত্তরোৎ্পাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ॥ ২* ॥* 

অর্থাৎ।--উত্তরোৎপাদে পুর্ব-কারণের নিরোধ ঘটে।” এ সম্বন্ধে শৃত্রের ভাষ্য; যথ',__ 

“নেত্যনুবর্ততে। ক্ষণভঙ্গবাদিনে! মন্তস্তে উত্তরশ্মিন ক্ষণে উৎপস্তমানে- 
পূর্বঃ ক্ষণে! নিরুধ্যেত ইতি । উত্তরক্ষণবন্তিনি কার্যে জায়মানে সতি 
পূর্বক্ষণবর্তিকারণং বিনহীতীতি তদর্থঃ। ন চৈবমুরীকুর্বতাবিস্তাদীনাং মিথো 
হেতুহেতুমত্ভাবঃ শক্যো বিধাতুং নিরুদ্ধন্ত পুর্বক্ষণবর্তিন! নিরুপাথ্যদ্ধে” 
নোত্রক্ষণবর্তিহ্তুতান্ুপপত্তেঃ। কারণং হি কাধ্যানুস্যাতং দৃষ্টম্। ২০ |” 

ভাষ্যের ভাবার্থ-_'এখানেও পুর্ব হুত্রের ন (নছে) অন্ুবর্তন উপলদ্ধি হইতেছে। 
ক্ষণভঙ্গবাদীদের মত এই.বে, উত্তরকালে উৎপান্ধমান অর্থাৎ সঞ্জাত পুর্বক্ষণ নিরোধ 
হয়। উত্তর-ক্ষণবর্তী কার্ষ্ের উৎপদ্ধি হেতু পূর্ববক্ষণবর্তী কারণ বিনাশপ্রাণ্ত হয়। ইহাই 

মর্ার্থ। কিন্ত এতন্্ার! অবিগ্তাদির পরস্পর হেতুহেতুমদ্ভাবের প্রতিষ্ঠা কঙজিতে সমথ 
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হওয়। যায় না। পূর্বক্ষণবর্তী নিরুদ্ধ কারণের নিরুপাখ্যত্ব (অসত্ব।) উত্তরক্ষণবর্তী 
হেতুতার অন্ুপপত্তির কাঁরণ বলিল মনে হয়। কারণই কাধ্যমান্রে অনন্থ্যত দেখিতে পাই ॥ 

বৌদ্ধমতাবলম্বীরা অসৎ হুইতে সতের উতৎপন্তি কল্পনা! করেন। বীজের অন্ুপমর্দিনে 

(অথাৎ নিম্পীড়ন ভিন্ন) অঙ্কুর প্রাদুভূতি হয়,__ইহাই তাহাদের হেতুবাদ। একবিংশ 
স্থত্রে বৌদ্ধদিগের সেই মত খণ্ডিত হুইয়াছে। এ বিষয়ে ভাব্যকারের উক্তি, সুত্র 
ও ততভ্ভাষ্য নিক্পে প্রকটন করা যাইতেছে; যথা,__- 

“অসতঃ সছুৎ্পত্তিং তে মন্ততে। নানুপমগ্ভ” প্রাহর্ভাবাদিতি। তাং দুষয়তি। 

'অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো! যৌগপদ্যমন্তথ! ॥ ২১ ॥* 

“অনত্যুপাদ্দানে চেৎ কাধ্যং তদ। স্বন্ধহেতুক! সমুদ্দায়োৎপত্তিরিতি প্রতিজ্ঞা- 
ভঙ্গঃ। সর্বদ! সর্বত্র সর্বং চোখপছ্েত উৎপন্নধাাসৎ। অন্তখোপাদা নাচ্চেৎ 

কাধ্যং তর্হি ষৌগপদ্যং কাধ্যকারণয়োঃ সহাবস্থিতিঃ স্তাৎ কাধ্যানুস্থযতন্তো- 

পাদদানত্বাৎ। তথাচ ভাবক্ষণিকত্বমতভঙ্গঃ | তল্মান্নাসতঃ তদুৎপত্বিঃ ॥ ২১॥* 

ভাষ্টের ভাবার্থ,_-'উপাদানের অবিগ্তমানে যদি কার্যোৎপত্তি সিদ্ধ হয়, তাহ! হইলে 

হ্বন্ধহেতুক সমুদায় উৎপত্তি এই যে প্রতিজ্ঞা, ইহা! ভঙ্গ হইয়া যায়। তাহা হইলে 
(উপাদান ভিন্ন বস্ত উৎপন্ন হইলে) সর্ব সর্বত্র সর্ববস্ত উৎপন্ন হইতে পারে। অসৎ 

হইতে অসতেরই উপপত্তি ঘটে। উপাদান--কার্যোর সহিত সন্থন্ধযুক্ত। কার্য্যানুস্থাত 

উপাদান যদি অসৎ না হইয়! সৎ হইত, তাহা হইলে কার্ষ্য ও উপাদান সমভাবে সর্বদ! 

অবস্থান করিত। তাহাতে ভাবগ্ষণিকত্থ মতের অসিদ্ধতা সপ্রমাণ হইত। এই সকল 
কারণে অপৎ হইতে সতের উৎপত্তি কদাচ শ্বীকার করা যায় না।” 

বৌদ্ধমতাবলঘ্বিগণের মতে দীপনিব্ধবাণের স্তায় ঘটাদদির নাশ স্বীকার করা হয়। 

দ্বাবিংশ সুত্রে সে মতের দোষ থ্যাপন করা হইতেছে । এ বিষয়ে প্রথমে ভাব্যকারের 

মন্তব্য, হুত্র এবং পরিশেষে সেই স্যত্রের ভাষ্য নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা-_ 

প্রীপন্তেব ঘটাদেনিরন্বয়ং বিনাশং মন্তস্তে। তং দৃষয়তি। 
€প্রতিসংখ্যা প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥” ২২।” 

“ভাবানাং ধীপুর্বকে। ধ্বংস প্রতিসংখ্যানিরোধঃ। তনছ্বিলক্ষণত্ত গ্রতিসংখা।- 

নিরোধঃ। আবরণাভাবমাত্রমাকাশম্। এতভ্রমং নিরুপাখ্যং শুন্তমিতিযাবৎ। 

তদন্ৎ সর্বং ক্ষণিকম্। যহৃক্কম্। বুদ্ধিবোধ্যং ব্রয়াদন্তৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকং চেতি। 

তত্রাকাঁশং পরত্র নিরাকরিষ্যতি। নিরোধো তাবন্গিরাকরোতি প্রতিসংখ্যেভি। 

এতয়োনিরোধয়োরপ্রাপ্তিরসম্ভবঃ স্তাৎ। কুতঃ অবিচ্ছেদাৎ। সতো নিরম্বয়- 

বিনাশাভাবাৎ। অবস্থাস্তরাপত্তিরেব মতো দ্রবস্তোতৎপতিবিলাশশ্চ। অবস্থা শ্রয়ে। 

ড্রব্যং ত্বেকং স্থায়ীতি নচ দীপনাশস্ত নিরন্বরন্ববীক্ষণাদন্ততাপি তথাস্বিতি বাঁচ্যম্ 

অবস্থাস্তরাপত্তেরেবান্তত্র নাশত্বে নিশ্চিতে দীপেপি তস্য! এব ভত্বেন নিশ্েয়” 

ত্বাৎ। অন্থপলস্তত্বতিসৌন্ষ্যাদেব । সহস্তনে। নিরবয়স্চেছিনাশত্ডহি ক্ষণানস্তস্ধং 
বিশ্বং নিরুপাখ্যং পশ্রেত্বধ্ ন ভবের্ন চৈবমন্তি। তশ্মাদসুপপন্প সঃ॥. ২২॥৮ 



২১৪ ভারতবর্ধ। 

অথাৎ,-_বুদ্ধিপৃর্বক ভাবসমুহের ধ্বংস-সাধনের লাম- প্রতিসংখ্যানিরৌধ | তদ্বৈলঙ্সণ্যই 
অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। আবরণাভাবমাত্র বলিতে আকাশকে বুঝাযর়। এই তিনটাই নিরুপাখ্য 

শৃন্ত বলিয়া! অভিহিত হয়। এততন্তিন্ন অন্ত সকলই ক্ষণিক নামে পরিচিত। কথিত হয়, 

তিনটী ভিন্ন অন্ত সকল পদার্থ বুদ্ধিবোদ্ধা, সংস্কৃত ও ক্মণিক। আকাশের বিষয় পরে 
নিরাকৃত হইবে। এক্ষণে নিরোধদ্বয়ের বিষয়ই নিরাকরণ করা যাইতেছে । নিরোধদ্য়ের 
অপ্রাপ্তি বা অসম্ভবের কারণ--অবিচ্ছেদ এবং সঘস্তুর নিরন্বয়বিলাশাভাব। অবস্থাস্তরাপত্তি-_ 

সতদ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ। অবস্থাশ্রয়েও দ্রব্যের স্থারিত্ব। দীপনাশে নিরন্বয়তত 
(শৃন্তত্ব ) দর্শনে অন্ত্র এ ভাব মনে আসিতে পারে না। অবস্থান্তরাপত্তি নাশরূপে 

নিশ্চিত হুইলে, দীপেও অবস্থাস্তরাপত্তিরই নিশ্চয় করিতে হয়; অতি-স্থক্ষত্ব-নিবন্ধন 

উহ! উপলব্ধি করিতে পার! যায় না। সদ্স্তব বিনাশ যদি নিরন্বয় বা শুন্তত্ব হইতঃ তাহ! 

হইলে ক্ষণীস্তরে বিশ্বকে নিরুপাখ্য (শূন্য) দেখিতে হইত এবং কাহারও . নিজের অক্র্প 
স্বীকার করা যাইত না। এই সকল কারণে এই মত মান্ত কর! যাইতে পারে না। 
এইরূপে বুঝা যায়, এ মত অপ্রামাণ্য ॥ | 

অনন্তর বৌদ্ধ-মতানুগত মুক্তি-সম্বন্ধে দোষ গ্রদর্শন করা হইতেছে। ব্রয়ে'বিংশ সুত্র 

ও তাহার ভাষ্য তদথে” প্রযুক্ত হইয়াছে । সুত্র ও তাহার ভাষ্য যথাক্রমে) যথ1,_ 
"থ তদতিমতাং মুক্তিং দূষয়তি। 

উভয়থা চ দৌধাৎ ॥* ২৩1৮ 

পত্রিযু মণ্ডুকপলত্যা নেত্যনুবর্ততে। যোহয়ং সংদারহেতোরবিদ্যাদের্নিরোধো 

বৌদ্ধৈর্মোর্ষইভিমতঃ। স কিং সাক্ষাতত্বঙ্ঞানাৎ স্াৎ স্বমেব বা। 

নাদ্যঃ. নিহেতুকবিনাশস্বীকারবৈযর৫ঘ্যাৎ নেতরঃ। সাধনোপদেশনৈরর্থ- 

ক্যাদিত্যুভয়থাপি বিচারাসহত্বাভদভিমতে! মোক্ষোহপি ন সিধ্যাতি ॥ ২৩॥৮ 

অর্থ, _'মণ্ডুকপ্ল,তি অনুদারে পর্যায়ক্রমে তিনটা স্থত্রে ন (নহে) ভাব অন্ুবর্তিত 

হইয়াছে। বৌদ্ধগণ সংসার-হেতুভূত অবিদ্যার নিরোধকে মোক্ষ বলিয়া কীর্তন করেন। কিন্তু 

সে মোক্ষ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? তাহা! তত্বজ্ঞানোৎপন্ন 1 নাও শ্বয়ং উৎপন্ন! তত্বজ্ঞান- 

জনিত নহে। কেন-না, তাহা হইলে নির্হেতুক বিনাশ (অগ্রতিসংখ্যানিরোধ ) বিফল হইয়া 

যায়। শ্বয়ং-উতপন্নও উহাকে বল! যাইতে পারে না। আপনা-সাপনি মোক্ষলাভ হইয়াছে 

স্বীকার করিলে, সাধনোপদেশাদি বৃথাই প্রঘুক্ত বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। এই প্রকারে উত্তর 
মই বিচারে দীাড়াইতে পারে না। নুতরাং বৌদ্ধাভিমত মোক্ষও অসিদ্ধ হয়। 

জন দিকে আবার আকাপাদির যে শুন্ভত। (নিরুপাখ্যত্ব) কীর্তিত হইয়াছে, তাহাও 

যুক্তির উপর দীড়াইতে পারে না। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের উক্তি, চতুর্বিংশ সুত্র এবং 

ভাঁহার ভাষ্য নিয়ে উদ্ধৃত কর] যাইতেছে। যথা, 

» শজাথাকাশন্ত নিরুপাখ্যত্বং নিরস্যতে। 

“আকাশে চাবিশেষাৎ॥ ২৪॥* 

“আকাশে বা নিক্ষপাখ্যতাতিমতা স| ন সম্তবতি! কুতঃ অবিশেযাৎ। ইহ 



বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বাঁদ-বিতগ্ডা। ২১৫ 

শ্রেন উৎপততীতি প্রতীত্যা তত্রাপি পৃথিব্যাদিবস্তাবরূপত্বাৎ গদ্ধাদিগুণাঁণাং 

পৃথিব্যাদি বস্তা শ্রঃত্ববীক্ষণাচ্ছৃব্ গুণদ্যাপ্যাকাশো বস্তভৃত এবাশ্রয় ইতান্ু- 
মানাচ্চ।  বাঘুরাকাশসংশ্রয় ইতি ত্বহুক্তাসঙ্গতেশ্চ। অপি চ আবরণাভাব- 

মাত্রমাকাশমিতি ন শক্যং বক্ত,ং ক্ষো্াক্ষমত্বাৎ। তথাছি নতাবৎ প্রগ্ভাবাদি- 

ভ্রমাকাশঃ। পৃথিব্যাদেরাবরণস্য সত্তবেন তদ প্রতীতি প্রসঙ্গাৎ বিশ্বং নিরাকাশং 

স্যাৎ। আকাশস্য সম্বেন পৃথিব্যাগ্থ প্রতীতিপ্রসঙ্গাচ্চ। নাপ্যন্তোন্তাভাবঃ 

তা তত্বদাবরণ গতত্যেন তন্মধ্যাকাশাপ্রতীতিপ্রসঙ্গার্দিতি যৎকিঞিদেতৎ। 

যক্াবরণভাবন্তদাকাণমিতি চেত্বর্হি বস্তভৃতমেব তৎ আবরণা্ভাবেন বিশেষিত- 

ত্বাংখ। তশ্াৎ. গথিব্যাদিবস্ভাবভূতমেবাকাশং ন তু নিরুপাখাম্ ॥ ২৪৮ 
অণণৎ,__'আকাশের নিরুপাখাতার ( শৃন্ততাব ) ব্ষিয় অনুমান কর! হইয়াছে। কিন্তু উহ! 

ধত্রস্তভবপর নছে। অবিশেষ-বশতঃই সেই অসস্ভবতা খ্যাপন কর! যাইতে পারে । আকাশে 

শ্েন পক্ষী উড্ীয়মান-_-এই যে প্রতীতি, এভ্ন্বারা আকাশেও পৃথিব্যািবৎ ভাবরূপত্ 

অন্নভূত হয়। অপিচ, গন্ধাদি গুণসমূছ পৃথিব্যাদি বস্তর আশ্রয় দেখিয়। এবং শবগুণ 
আকাশের আশ্রয় জানিয়, অধিকন্থ বাযু আকাশের সহিত সংশ্রিত এব্প্রকার উক্তি 
অসঙ্গত হয় বলিয়া) পৃথিব্াদির সহিত আকাশের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না) সুতরাং 

আকাশকে শৃন্ত বলা যাইতে পারে না। অপিচ, আবরণাভাব মাত্র আকাশ- এরূপ 
উক্তিও যুক্তিযুক্ত নহে) কেন-না, আকাশকে প্রাগভাবাদি অভাবত্রয়ের অস্তভূক্তি করা 

যাঁয় ন। পৃথিব্যাদির আবরণের সত্বা উপলব্ধি হয়। তাহার অগ্রতীতি প্রসঙ্গ হেতু 
(অভাব বশভঃ), বিশ্ব নিরাকাশ হয়। এদিকে আবার আকাশের সত্বার বিষয় অঙ্গীকার 

করিলে সব্বস্তর অপ্রতীতিবৎ পৃথিব্যাদিরও অপ্রতীতি প্রতিপন্ন হয়। উহাকে ( আবরণাভাব 

রূপ আকাশকে ) অগ্ঠোন্তাভাবও মনে করা যাইতে পারে না। অন্টোন্ঠাভাব আবরণেরই 

অন্তর্গত। তাহা স্বীকার করিলে পৃথিবী-মধ্যগত আকাশের অপ্রতীতি-প্রসঙ্গ দোষ ঘটে। 

এ পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । যেখানে আবরণের অভাব, সেখানে যদি আকাশের কল্পনা 

করা যায় তাহ! হইলে তাহাতে আকাশের বস্তভৃতত্ব শ্বীকার করিতে হয়। তদনুসারে 

আকাশ যে 'আবরণাভাবরূপ একটী বস্তু, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে আকাশ অভাব- 

ভূত পদার্থ না হইয়৷ পৃথিব্যাির স্তায় ভাবতৃঙ পদার্থই সপ্রমাণ হুইয়! যায়। সে হিসাবে 

আকাশকে কখনই নিরুপাথ্য বা শুম্ত বল! যাইতে পারে ন1।, 

যে ক্ষণিকবাদ লইয়া! গবেষণার অবধি নাই, পঞ্চবিংশ শৃত্রের অনুসরণে সে ক্ষণিক- 

বাদেও দোষ প্রদর্শিত হইতেছে । এ বিষয়ে ভাফ্কারের উক্তি, বেদান্ত-দশনের 

সথঞ্জ 'ও তাহার ভাত্য পর্যায়ক্রমে নিয়ে উদ্ধৃত করা হুইল। যথা, 
"অথ ভাঁবস্ত ক্ষণিকত্বং দুষয্নতি। 

'আন্ুস্থৃতেষ্চ 0 ২৫ ॥ 

৭পূর্ববানুভূতবস্তবিষয়া ধীরনুন্থতিঃ। প্রত্যভিজেন্ি যাবৎ। সমস্তং বস্ত তদেষেদ- 
মিতি পূর্বানুভূ তমনুসন্বীরতেহতঃ ক্ষণিকত্বং ভাবস্য ন। নচ সেকং গছ! 



২১২ ভারতবর্ষ । 

তদদিদং দীপার্চিরিতিবৎ সাদৃহানিবন্ধন! ন তু বন্তৈকানিবন্ধনা সেতি বাঁচযং সাদৃশ্- 
গ্রহীতুরেকপ্য স্থারিনে! ভাবেন তদযোগাৎ। কিঞ্চ বাহো বস্তনি কদাচিৎ সংশয়ঃ 

্তাতদেবেদং তৎ্সদ্বশং বেতি। আত্মনি তৃপলদ্ধরি ন কদাচিৎ অস্থান্ুভূতে- 
হন্তস্থতাযসম্ভবাৎ। ন ঢ সন্তানৈক্যং নিয়ামকং স্থায়িসস্তানশ্বীকারে স এব 
স্থির আত্মেতি মতাস্তরাপত্তেঃ। অস্বীকারেহন্যন্থৃত্যসিদ্ধেঃ। অপিচকিংনাম 

্ষণিকত্বম। কিং ক্ষণসন্বন্ধঃ কিং বা ক্ষণেনৈবোতপত্তিবিনাশৌ । ন তাবদাদ্যঃ- 

স্বায়িনঃ ক্ষণসন্বন্ধসত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ প্রত্যক্ষবাধাৎ। এতেন দৃষ্টিস্ট্িগ্প 

নিরাকৃতা। অত্রাপ্যর্থাৎ ক্ষণিকত্ব শ্বীকারাখ। তস্মান্ ক্ষণিকে! ভাঁবঃ ॥ ২৫ ॥৮ 

ভাষ্যের ভাঁবার্থ,-_“অন্ুম্থৃতি বলিতে পূর্ববানুভৃত বস্ত-বিষমিণী ধী (বুদ্ধি) বুঝিতে হইবে। 

এঁ শব্দে প্রত্যভিজ্ঞ৷ বুঝায়। সমস্ত বস্ত পৃর্বানভুত--এই জ্ঞানে যে পূর্ববান্ুভৃতত্ব ভাব আসে, 
তাহাতে ক্ষণিক ভাব ব্যর্থ হয়। এই সেই গঙ্গা, এ সেই দীপশিখ। ইতাদি প্রতীতি. 

সাদৃপ্ত-নিবন্ধনা, পরস্ত, এক্য-নিবন্ধনা নছে-__এরূপ কখনই দিদ্ধাস্ত হয় না। স্থায্িভাব 
ভিন্ন সাদৃশ্ত-গ্রহীতার পুর্বান্গস্থতি জন্মে না। বাহা-বস্ততে কখনও কখনও সংশয় হইলেও 

হইতে পারে) ইছ! কি সেই বস্তু বা ইহা! তৎসদৃশ বস্ত--এরূপ সংশয় বস্তবিশেষে ঘটিতে 
গারে। কিন্তু উপলব্ধি-কর্ডার আত্মাতে সে সংশয় সম্ভবগর নহে। অন্যোন্তভৃত পদার্থে 

অন্তের অনুস্থতি অসম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সম্তানৈকাই (জ্ঞানধারার একতাই ) ষে 

বুদ্ধিনিয়ামক হইবে, তাহা! বল1 বায় না। জ্ঞানধারার স্থায্িত্ব-্বীকারে আত্মার স্থিরত্ব 
উপপত্তি- হয়। কিন্তু স্থির আত্ম বৌদ্ধগণ অস্বীকার করেন। অস্বীকারের ম্মরণই 
অসিদ্ধ। ক্ষণিকত্বই বা! কাহাকে কছে? ক্ষণসন্বন্ধ-হেতু ক্ষণিক অথবা ক্ষণে উৎপত্তি- 

বিনাশের নামই ক্ষণিক। ক্ষণিক-সন্বন্ধ-হেতু ক্ষণিক সংজ্ঞা! সঙ্গত হয় না। কেননা, 
স্থায়িবস্তও ক্ষণ-স্থন্ধ-বিশিষ্ট হয়। আবার, গণ উৎপত্তি ক্ষণে বিলয় হেতু ক্ষণিক 
ংজ্ঞ-_এবছিধ দ্বিতীয় সিদ্ধান্তও অসঙ্গত। উহাতে প্রত্যক্ষের বাধা জন্মে। ইহাতে দৃষ্িস্ষ্টিও 

নিরাকৃত হয়। সে মতে ক্ষণিকত্ব হ্বীকার অর্থতঃ নামে মাত্র দেখিতে পাই। এই সকল 

কারণে ক্ষণিকভাব যুক্তিতে তিষ্টিতে পারে ন1।, 

ইনার পর সৌত্রান্তিকগণের একটী বিশেষ মত থগুন কর1 হইতেছে । সে মত 

এই যে, জ্ঞানে পীতাদি বর্ণ ও আকার সমর্পিত হইলে, সেই জ্ঞানগত আকার পদাথ-নাশের 
পরও অন্তরে বিদ্ভধমান থাকে। এতদমুসারে অথ-বৈচিল্জ্য দ্বারাই জ্ঞান-বৈচিত্র্য সাধিত হয়। 

সৌন্রাস্তিকগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ধড়বিংশ স্যত্রে এই মত খণ্ডিত হুইয়াছে। 

এ বিষয়ে পুর্ববপক্ষরূপে তাম্যকারের উক্তি এবং সুত্র ও তপ্তাষ্যে তাহার উত্তর) যথা।-_ 

“স্বকীয়ং পীতাস্তাকারং জ্ঞানে সমর্প্য বিনষ্টোহপ্যর্থো জ্ঞানমতেন পীতাত্াকারেণানু- 

মীয়তে। অতোহর্থ বৈচিত্র্যরুত্তমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি সৌত্রাস্তিকমতং দুষয়তি। 
| 'নাসতোইিদৃষটত্বাৎ ॥ ২৬) 

“আসতো বিনষ্টন্ত পীতাস্তর্থগ্ত পীতাদিরাকাযো জ্ঞানে ন সম্ভবতি। কুতঃ আনৃষ্ত্বাৎ। 
ধা্্ণি বিনষ্টে ধর্পস্তান্তঅ সববন্ধাদরশুনাৎ। ন চাুমেয়ে! দটাদির্ন তু প্রত্যক্ষ ইতি শক্যং 
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বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বাদ-বিতণ্ড। | ২১৭ 

ভণিতুম। প্ররত্যক্ষেণ জানামীতি প্রতীত্যৈব তন্নিরাসাদিতি সৌত্রাস্তিকাসাধারণো 
দোষঃ। তন্মৎ প্রত্যক্ষে! ঘটাদির্ন ভু জ্ঞানগতেন তদাকারেণানুমীয়তে ইতি ॥ ২৬ |” 

অর্থাৎ,--অদৃষ্ট-হেতু অসতের সম্ভাবন। নাই; অসৎ অথ-_বিনাশ-প্রাপ্ত। যাহা অসৎ, 
তাহার বিনাশ অবশ্তস্তাবী। পীতাদি অসৎ বস্তর যে পীতাদি আকার, দেই আকার 

জ্ঞানে থাক লম্ভব নহে। উহা! যখন অদৃষ্টঠ তখন উহার বিস্তমানতার অভাব। যে 

বস্ত যে ধন্দাক্রাস্ত, সে বস্ত বিনষ্ট হইলে তদ্ধর্ম্ের সম্বন্ধ অন্তত্র অদৃ্ বলিতে পাঁরা বার । 
ঘটাদি প্রত্যক্ষ পদাথকে, উহ! প্রত্যক্ষ নহে-_অন্ুমেয়, এপ বলিতে পারি ন!। যাহাকে 

প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার প্রতীতি দ্বারাই বিপরীত মত নিরাদ হয়। সৌত্রাস্তিকগণেন্ 
এবনিধ ভ্রান্তি গুরুতর বলিয়! মনে হয়। প্রত্যক্সীতৃত ঘটাদি জ্ঞানগত তদাকারে অনুমেয়, 

এরূপ উক্তি কদাচ যুক্তিযুক্ক নহে । 
এইনূপে বুঝা যার, ক্ষণিক বলিলেও দোষ আসে, অসতে সতের আরোপেও ক্র্টি 

ঘটে। সপগ্তবিংশতি স্থত্রে উভয়বিধ দোষের বিষয় ব্যক্ত হইতেছে। সুত্র ও তত্তাস্য ; যথ1- 
"উদ্াসীনানামপি চৈবং সিদ্ধি ॥ ২৭ ॥* 

"এবং ভাবক্ষণিকতয়াসহুৎপত্তো শ্বীকৃতায়া মুদাসীনানামুপায়শূন্তানামপু[পেয়সদ্ধিঃ স্তাৎ 

ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবমাত্রস্ত পরক্ষণস্থিত্যভাবাদিই্ানিষ্টাপ্তিপরিহারয়োর্লো কদৃষ্ইয়োরহেতুক তু- 

মতোহন্গপায়বতামপি তশ্প্রাপ্তিঃ স্যা্। উপেক্সলিপ্সঃ কশ্চিদপি কুত্রাপুযুপায়ে ন 

প্রবর্তেত দ্বর্ণার় মোক্ষায় বা নকোহপি প্রযতেত। ন চৈবমন্তি সব্বস্তাপ্যুপেয়াথিনঃ 

সোপায়তা ত্য়ৈবোপেয়লাভশ্চ প্রতীয়তে । তন্মাদিশ্বপ্রতারাথ'মেতয়োঃ প্রবৃত্তিঃ | 

যৌ কিল ভাবভূতস্বন্ধহেতুকাং সমুদায়োৎপত্তিং শ্বীক্ৃত্যাপি পুনরভা বাত্তাবোৎপতিমুচতুঃ 
ক্ষণিকানামপ্যাত্মনাং ন্বর্ীপবর্গসাধনান্্যপাদিদিশতুরিতি তুচ্ছস্তৎ দিদ্ধান্তঃ ॥ ২৭ ॥* 

অর্থাৎ»_'ভাব-পদার্থ ক্ষণিক হইলে অসৎ হইতে দতের উৎপ্ডি স্বীকার আবশ্তক হয়। 
আর তাহাতে উপারশৃন্ত উদ্দানীনের উপেক্ন-সিদ্ধ ঘটিয়া যায়। ক্ণতঙ্গবাদে ভাবমান্রের, 
উৎপত্তি-মাত্রেই অভাব ঘটে। তাহাতে ইষ্টানিষ্টপারহার-রূপ গো কদৃষ্ট-হেতু বৃথ। হইয়! আসে। 

তাহাতে নিরুপায়ের ব্বতঃই উপায় হইয়া যায়। এ মত মানতে গেলে, কেহ আর 
উপার়লিগ্স, হ্ইয়! উপায়ে প্রবৃত্ত হইবে না) কেহই আর স্বর্গাপবর্গলাভের নিমিত্ত 

যত্ববান রছিবে না। কিন্তু তাহাই কি রীতি? তাহাই কি শিক্ষা? সকলেই উপেকাধ 

হইয়া! উপায়ের জন্ত প্রযত্বপর। উপায়ই উপেক়-প্রাপ্তির হেতুভূত। এইরূপে বুঝা 
যায়, কেবল বিভ্রান্ত করাই প্র মতের লক্ষ্য। ভাবভূতদ্কপ্ধহেতুক সমুদায়োৎপত্তি 

স্বীকারের পর পুনরভাবাপ্তাবোৎ্পত্তি অর্থাৎ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি পরিকল্পিত 
হয়; অপিচ, ক্ষণিক আত্মার হ্বর্গাপবর্গ-সাধনের উপদেশ দেওয়! হয়| এই সকল কারণে 

তাহাদিগের মত তুচ্ছ বলিকাই শ্বীকার করিতে হয়। 
এবন্প্রকার বিতর্কের ফলে বৈভাধিক ও সৌত্রাস্তিকের মত খণ্ডন কর! হয়। তৎপরে 

এক্ষণে বিজ্ঞানমাত্রবাধী যোগাচারের মত নিরাদের জন্ত অন্তরূপ যুক্তি গৃহীত হইতেছে। 
কথিত হয়, বাহ-বস্ততে অভিনিবিষ্ট শিষ্য-বিশেষের অছরোধ-ক্রমে বাহাথ -প্রক্রিয়া-হচক এই 

৬ষ্ঠ---২৮ 
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মত জগত মুনি প্রবর্তিত করেন। পরস্ত এ মত তাহার অভি গ্রায়-সম্মত ছিল না। ফেন-না, 
জন্য সকল স্বন্ধের তাৎপর্য এই বিজ্ঞান-স্বন্ধ মধ্যে নিবিষ্ট। বিজ্ঞে্ন ঘটাদি বিজ্ঞানাতি- 

[রক্ত নহে। উহ্ছাই (বিজ্ঞানই) অর্থাকারে পরিকলিত; তদ্বাতীত ব্যবহার-সিদ্ধি 
অসস্তব ও ন্বপ্রবৎ প্রতীয়মান হয়। বাহার্থান্তিবাদীরা "জ্ঞানে অথকারত্ব ধর্ম স্বীকার 

কফরেন। নচেৎ, ঘটজ্ঞান পটজ্জান ব্যবহার উপপতি হয় না। এরূপ হইলে, জ্ঞান ঘার! 
ব্যবহার-লিদ্ধি ঘটিলে, বাহ বস্তর অঙ্গীকারে কি প্রয়োজন? আস্তর জ্ঞানে ঘট-পর্বতাদির 

আকার সন্বন্ধে সনোহ কর! যায় না। জ্ঞান প্রকাশমান; নিরাকারের প্রকাশ সম্ভবপর 

নহে। এ মতে জ্ঞানের সাকারত্ব স্বীকার করিতে হয়। বাহাবস্তর অভাবে বুদ্ধি- 
বৈচিত্র্য ঘটিতে পারিবে না, এরূপ সংশক্-স্থলে বাসনা-বৈচিত্র্য হইতে বুদ্ধি-বৈচিত্রোর 

সম্ভাবনাও মনে কর! যায়। বাসনা-হেতুক বৈচিত্র্যকে অন্বয়-ব্যতিরেকে অবধারণ করা 

যাইতে পারে। জ্ঞান জ্ঞেয়-পদার্থের সহোপলভ্ত নিয়ম হেতু জ্ঞানজ্ঞেয়-পদার্থের অতেদ 

ছুচিত হয়। জ্ঞানাত্মকই জ্ঞেয় বস্ত। সর্ববস্ত জ্ঞানাত্বক--এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কি ন! 

ংশয় হইতে পারে। কিন্তু শ্বপ্নরবৎ অর্থ ব্যতিরেকে ব্যবহার-সিদ্ধি হেতু পৃথক বলিয়! 

অঙ্গীকার করিলেও, ফলে অন্তিরিক্ত দর্শন যে জ্ঞানাত্মক, তাহ! যুক্তিযুক্ত সপ্রমাণ হয়। 

এই প্রকারে পুর্ববপক্ষ থ্যাপন করিয়া অষ্টাবিংশতি হৃত্রের অবতারণায় তত্ভাষ্যে এ মতের খণ্ডন 
করা হইতেছে। পূর্ববপক্ষ, সুত্র ও ভাষ্য যথাক্রমে নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা$__ 

"তদ্দেবং বৈভাধিকে সৌত্রাস্তিকে চ নিরস্তে বিজ্ঞানমীত্রবাদী যোগাচারঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে। 

বাহে বস্তস্তভিনিবেশমানান্ কাংশ্চিচ্ছিষ্যাননুরুধ্য বাহাথ প্রক্রিয়েয়ং সুগতেন রচিত । 
তন্তাং ন তস্তাশয়ঃ বিজ্ঞানস্ন্ধমাত্রতাৎপর্যযাৎ। তথাহি বিজ্ঞেয়ে! ঘটা গ্যর্থো বিজ্ঞানাগ্নাতি- 

রিচ্তে। তণ্তৈবাথ1কারত্বাৎ। ন চারথান্ বিন! ব্যবহারাসিদ্ধিঃ তান বিনাপি স্বপ্নবৎ 
সিদ্ধেঃ। বাহ্ার্থীস্তিত্ববাদিনাপি জ্ঞানেহথ1কারত্বং ধর্মোইবন্তং মন্তবাঃ। কথমন্তথা 

ঘটজ্ঞানং পটজ্জানমিতি ব্যবহারোপপত্তিঃ। তথ! চ তেনৈব তৎসিদ্ধৌ কিমর্থেঃ। নন্গু 
কথমান্তরং জ্ঞানং ঘটপর্বতাগ্ভাকীরকম্। মৈবম্। জ্ঞানং কিল প্রকাশমানম্। নির!- 

কারস্ত তদ্য প্রকাশাসস্তবাৎ সাকারমেব তৎ। নন কথমসতি বাহোহর্থেধীবৈচিত্র্যম্। 
বাসনাবৈচিত্র্যাদ্ভবেৎ। বাসনাহেতুকম্ত তদ্বৈচিত্রান্তান্বয়ব্যতিরেকাভ্যমবধারণাঁৎ। 
ভ্ঞানজেয়য়োঃ সহোপলম্তনিয়মাদপি ন জেয়ং জ্ঞানাততিন্নম্। কিন্ত জ্ঞানাত্মকমেকেতি। 
ইহ সংশয়ঃ | সর্বজ্ঞানাত্মকমিতি যুজ্যতে ন বেতি স্বপ্রবছিনাপ্যর্থন্ জ্ঞানেনৈব 
ব্যবছারসিদ্ধেঃ পৃথক তদঙ্গীকারে ফলানতিরেকাচ্চ যুজ্যতে ইতি প্রাপ্ডে-” 

'নাভাব উপলন্ধেঃ ॥ ২৮ ॥ 

প্নাভাঁব উপলব্ধেঃ*_-এই সুত্রের ভাষ্য ;) যথা, 

পবাহাথন্তাভাবো ন শক্যে বক্তম্। কুতঃ উপলব্ধেঃ। ঘটন্ত জ্ঞানমিত্যাদো 

জানাগ্ঘন্তাথস্তোপলভ্াৎ। ন চোপলন্ধমপলপন্ গ্রাহবাক্ প্রেক্ষাবতাম। ন চ 

নাহমন্ং নোপলভে অপি তু জ্ঞানান্তং নোপলভে ইতি বাঁচযম। উপলব্ধিবজেনৈব 
তন্তত্ার। গলে নিপাতনাৎ। ঘটমহুং জানামীত্যাদৌ জ্ঞাধাত্ব্থং সকম্কং 
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নকর্তৃকঞ্চ সর্ব লোঁকঃ প্রত্যেতি প্রত্যারয়তি চাণ্তান্। তেন জ্ঞানমাত্রং পাধয়ন্ 

সকলোপহাসহেতুরিতি ভিল্লোইথে! ভ্ঞানাৎ। নহ্ধ জ্ঞানান্তশ্চেদ্ঘটাদিস্তস্ত প্রকাশঃ 

কথং জ্ঞানে চেৎ তর্থ্েকম্মিন্ সর্বস্ত প্রকাশঃ স্তাৎ অন্তত্বাবিগেষার্দিতি চেম্। 
ততিন্নেপি তন্মিন ত্র বিষয়তাখ্যঃ সম্বদ্ধন্তন্তৈব নান্তন্তেতি ব্যবস্থানাৎ। 
পীতরক্তাদি বিষয়কসমৃালম্বনস্ত বির্দ্ধনানাপীতাদ্যাকা রাসম্ভবাচ্চ। যত্ত সহোপ- 
লম্তনিয়মাদর্থো জ্ঞানাত্মেতি তদসৎ সাহিত্যস্বার্থতেদহেতুকত্বাংৎ। ততশ্চ তয়ো- 

 স্তন্নিয়মো হেতুফলতাবনিমিত্তে! মন্তব্যঃ। ফিঞ্চ বাহামর্থং নিরস্ততা সৌগতেন তন্থয 
পৃথকসত্বং শ্বীকতম্। হত্বদন্তজঞেয়ং রূপং তথহির্বদবভাসত ইতি তছ্ক্তেঃ। অন্থথা 

বৎকারণাসস্তবঃ। নহি বন্ধ্যাপুত্রে। বন্ধ্যাপুত্রবর্দিতি কশ্চিদাচক্সীত॥ ২৮॥* 

ভাষ্যের ভাবার্থ,_বাহার্থের অভাব স্বীকার করিতে পারা যায় না। যেহেতু উহ! উপলব্ধি 

হইতেছে। “বটের জ্ঞান' ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানাতীত অন্ত বস্ত উপলব্ধ হয়। প্রত্যক্ষের 

যে উপলব্ধি, তাহ! অপলাপ করিলে; সে অপলাপ জ্ঞানিগণের অগ্রাহ হয়। আমি অন্য বস্ত 
উপলব্ধি করিতে পারি ন! অথবা জ্ঞানাতিরিক্ত অন্ত বস্ত আমার উপলব্ধ হয় না _-এবম্প্রকার 

উক্তি এ ক্ষেত্রে অগ্রাহা। জ্ঞানে উপলব্ধ হস্স না,__-এতদ্বাক্য ব্যবহারেই জ্ঞানাতীত বাহ 
বস্ত বোধ সিদ্ধ হয়। “আমি ঘট জানি'_ ইত্যাদি জ্ঞা-ধাত্র্থ বাক্য সকর্ম্দক, সবর্তৃক এবং 

সর্ধলোক-্প্রত্যয়ের হেতুভৃত। জ্ঞা-ধাতুতে জ্ঞানমাত্র বুঝায়--এ কথ! বলিলেঃ উপহাসাস্পদ 

হইতে হয়। ঘটা বস্ত জ্ঞান হইতে অভিন্ন বলিতে গেলে, জ্ঞানে উহার প্রকাশ কি প্রকারে 

সিদ্ধ হয়? এইরূপে ঘটের জ্ঞান অস্বীকার করিলে সকল বস্তরই জ্ঞান অস্বীকার করিতে 

হয়। কারণ, ব্রহ্মাণ্ডের সকলই জ্ঞান হইতে ভিন্ন প্রতিপন্ন হয়। অতএব এর প্রকার 
যুক্তি অসঙ্গত। জ্ঞানের সহিত যাহার সম্বন্ধ হইবে, তাহাই জ্ঞানে প্রকাশ পাইবে। 
তত্তিক্ন অন্ত কিছু জ্ঞানে উত্তাদিত হইবে না। ইহ! ভিন্ন অন্ত ব্যবস্থা হইতে পারে না। 

পীতরক্তাি-বিষয়ক সমুহাবলম্থন অর্থাৎ সমষ্টিভাবে পীতরক্তাদ্দির জ্ঞান, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন 

গীত-রক্ত।দির আকারেও সম্ভব হয় বটে; কিন্তু তন্বার! সমৃহাবলঘ্ধনে সমষ্টিতে নানাত্ব- 

ভাব আসিতে পারে না। বাহার! বলেন, যখন জ্ঞান ও বিষয়ের পরস্পর কার্ধ্যকারণভাব 

লক্ষ্য হয়, তখন বিষমম ও জ্ঞান অভিন্ন) কিন্তু তাহাদের সে মতও যুক্তিযুক্ত নহে। 
কেন-ন!, সাহিত্য অর্থ-_ভেদজ্ঞানেরই বোধক। এ বস্ত অন্ত বস্তর সহিত বিদ্যমান আছে 

বলিলে। ছুই বস্তর দ্বতত্রতা উপলব্ধি হয়। এই সকল কারণে ছেতুভাঁব ও ফলভাব বোধক 
বলিয়। এ নিয়মকে স্বীকার করিতে হইবে। সৌগতমতাবলদ্বিগণ বাহা অথ--বাহা বস্ত 

নিরাস করিয়! তাহার পৃথক সত্বা অঙ্গীকার করেন। যাহা অন্তর্গত জ্ঞেয়রূপ, বহির্ভাগে 

তাহারই বিকাশ--এবস্বিধ উক্তি ছিবিধ-ভাব-প্রকাশক। যাহ! অন্তর্বত্ী জেয়দপ, তাহা 

বাহ-বস্তর ন্যায় গ্রকাশমান,--এই “যাহা” ও তাহা” শষই ও তত্াবই পৃথক সত্ব প্রকাশ 

করে। “বহির্র্দবভাসত' অর্থাৎ বাহ বস্তর গ্যাস প্রকাশমান--এতদস্তর্গত “বধ বা 

“যায় শব দ্বারাই দ্বি-ভাব খ্যাপন করা হইতেছে। “বন্ধ্য-পুত কখনও 'বন্ধ্যাপুতের ভা 
এন্প সংজ্ঞায় সংজিত হুয় না। | | মি 
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এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ একটা! প্রশ্ন উঠিতে পারে। ত্বপে অনেক পদাথ” 'মানসপটে 

উদয় হয়। অনেক সময় সে সকল পদার্থ অলীক বাসনাহেতুক। সংসারে নিতা- 
ৃ্তমান্ পদার্থকেও সেইরূপ মনে করা যাইতে পাঁরে। বাহ্ ভিন্ন বাঁসনা-জনিত জ্ঞান- 
বৈচিত্র্য স্বপ্নে যে ব্যবহার আনয়ন. করে, জাগ্রৎ অবস্থাতেও সেই ব্যবহার পরিকল্পিত 
হউক $---এবছিধ যে বৌদ্ধমত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস দেখি; উনত্রিংশ 
হত্রে সে মতের নিরাপদ কর! হইয়াছে। এ বিষয়ে ভাব্যকারের উক্তি বেদাত্ত- 

দর্শনের উনভ্রিংশ হুত্র ও সেই হুত্রের ভাষ্য নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে) যথা, 

“অথ ব্যান্ার্থান্ বিনাপি বাসনাহেতৃফেন জ্ঞানবৈচ্যিত্রোণ ন্বপ্পে যথ। 
ব্যবহার এবং সর্ধং জাগরেহপি স্যার্দিতি দৃষ্টাস্তেন সাধিতং দৃষয়তি। 

'বৈধন্ম্যাচ্চ ন স্বপ্রাদিবৎ ॥ ২৯। 

প্চঙব্দোহবধারণে। স্প্রে মনোরথে চ ষথা ঘটাগ্যর্থাকারকজ্ঞানমান্রসিদ্ে! ব্যবহারস্তথ। 

জাগরেহপি ভবেদিত্যেতন্ন সম্ভবতি। কুতঃ বৈধণ্দর্যাৎ। শ্বপ্রজাগর প্রাগুয়োর্বস্তনোরস- 

ধন্ম্যাদেব স্বপ্নে খন্বন্ুতৃতঃ ন্মর্যযতে জাগরে তু প্রত্যক্ষেণানুভূয়তে । স্বপ্পোপলন্ধং ণদয়- 

মাত্রেণান্তদস্দ্ভবতি বাধিতঞ্চ বোধে । জাগরোপলব্ধং তু বর্ষশতানস্তরমপি তত্ধন্মক ম- 

বাধিতঞ্চেতি। কিঞ্চ সপ্রেহনুভূতং ন্মর্য্যত ইতি প্রতুক্তিমাত্রং বোধাম্। শ্বমতন্ত স্বমাত্রান্ু- 

ভাব্যং তাবন্মান্্সমন্ং বস্তু ক্বপ্লে পরেশ: স্থজতীতি সন্ধ্যে হৃষ্টিরাহ হীত্যাদ্দিন! বক্ষ্যতে ॥২৯।৮ 

ভাস্কের ভাবার্থ,--“বৈধন্দ্য হেতু স্বপ্নাদিবং অবধারণ করা যায় না। স্বপ্পে ও মনোরথে 

ঘটাদির জ্ঞান যেরূপ তয়ঃ জাগরণে ব্যদহার-কালে সেরূপ স্বীকার কর! যায় নলা। উভ্তপ্নকালে 

শ্বপ্পে ও জাগরণে সম্পূর্ণ বৈধর্শ্য দুষ্ট হয়। ন্বপ্রজাগরণ-প্রাপ্ত বস্তর মধ্যে স্বাধন্ট্য নাই। 

স্বাপ্নে পূর্ববানুভূত বিষয় স্মৃতিপথে উদয় হয়; জাগরেণ প্রত্যক্ষের অনুভূতি ঘটে । দ্বপ্পোপলন্ব। 

পদার্থাদি ক্ষণঘ্বয়মাত্রে ভাবাস্তর প্রাপ্ত হয়। ন্বপ্লাপগমে সে ভাব বাধিত বা লোপপ্রাপ্তুও 

হইতে পারে। জাগ্রদবস্থায় পরিদৃষ্ট বস্তর ভাব শতবর্ষ পরেও রূপাস্তর-প্রাপ্ত হয় না। 

আরও, শ্বপ্লে অনুভূত বস্ত্র যে পূর্বদৃষ্ট বস্তর অনুদরণ, এরূপ বলিলে প্রত্যুক্তি মাত্র 

বোপগমা হয়। কিন্তু তাহা উহাদের শ্বমত নহে। শ্বপ্দৃষ্ট বস্ত তৎকাঁলে পরমেশ্বর 
কর্তৃক শ্যষ্ট হইয়াছিল, “সন্ধ্যে স্ষ্টিরাহ হি' ইত্যাদি বাকো বুঝিতে পারা যাঁয়।* 

মারও এক কথা, বস্তর সত্ব ভিন্ন বাঁদনা-বৈচিত্র্য-হেতু যে জ্ঞানবৈচিত্র্য সিদ্ধ হয়, 
এততৃক্তি৪ সমীচীন নহে । ত্রিংশ সুত্রে সেই মতের নিরাস হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভাষ্য- 

করের উক্তি, হুত্র ও তাহার ভাষা পর্ধ্যায়ক্রমে নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা, 
“্যত্তক্তং বিনাপার্থান্ বাসনা্বচিত্রযাজ জ্ঞানবৈচিত্র্যমুপ- 

পন্ভত ইতি তঙ্লিরাসায়াহ। 
'ন ভাবোহনগুপলকেঃ ॥ ৩০ ॥ 

“বাসনানাং ভাবে নু সম্ভবতি । কুতঃ অনুপলব্ধেঃ তন্মতে বাহার্থাপ্রাণ্ডেঃ। অর্থমূল| 

কিল বাসনার্থান্বয়ব্যতিরেকসিম্ধা । তব ত্বর্থানঙ্গীকারাৎ সা ন সম্ভবেৎ॥ ৩০॥” 
অর্থাৎ --“অন্ুপলন্ধি হেতু সম্বা শ্বীকার করা যায় না। বাসনার সন্ধা সম্ভব নহে। উহা 
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অন্ুপলক্ক। সে মতে বাহাথপ্রান্তির সম্ভাবনা নাই । অথণুলা বাঁসনা, অর্থানবয়-ব্যতিরেক- 
ভিন্ন বামন! সিদ্ধ হয় না। অঙ্গীকার করিলেও বাহ্যার্থের অভাবে বাসন! অস্তিত্বহীন হয় ॥ 

আরও, বাধন! সংস্কার-বিশেষ। স্থির আশ্রন্ন ব্যতীত তাহার অস্তিত্ব সম্ভবপর লহে। 
একহ্রিংশ সুত্রে এ তত্ব বিশদীকৃত। ভাষ্যকারের উক্তি, সুত্র ও ভাষ্য যথাক্রমে ; যথা,” 

“কিঞ্চ বাসন! নাম সংস্কারবিশেষঃ । স চ স্থিরমাশ্ররং বিন! ন সমস্ভীত্যাহ। 
ক্ষণিকত্বাচ ॥ ৩১ ॥ 

পনেত্যন্থবর্ততে। বাসনাশ্রয়ঃ শ্থিরঃ পদার্থো নৈব তেহস্তি। কুতঃ ক্ষণিকত্বাৎ। 
গ্র বৃতিবিজ্ঞানস্তালয়বিজ্ঞানস্ত চ সর্বস্য ক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। ন হি ত্রিকালস্থির- 

সম্বন্ধিনি চেতনেহসতি দেশকালনিমিত্বসাপেক্ষবাষনাধ্যানন্মরণাদিব্যবহারঃ সম্ভবেৎ। 
তথা চাশ্রয়াভাবান্ন সা তদভাবাচ্চ ন তৈচিত্র্যমিতি তুচ্ছে। বিজ্ঞানমাত্রবাদঃ ॥ ৩১।৮ 

অর্থাং,বাসনা যখন সংস্কার-বিশেষ, তখন স্থির আশ্রয় ভিন্ন উহার অস্তিত্বাভাব স্বীকার 
করিতে হয়। ক্ষণিকবাদ হিসাবেই এই মত দৃঢ় হয়। যখন সকলই ক্ষণিক, তখন 
বাসনার আশ্রয় সেই স্থির পদার্থ কোথায় রহিল? প্রবুত্তি-বিজ্ঞান, আলয়-বিজ্ঞান--সকলই 

ক্ষণিক বলিয়া অঙ্গীকৃত। ব্রিকাল-স্থির-সম্বন্বী চেতন পদার্থ না থাকিলে দেশকাল- 
নিমিত্ব-সাপেক্ষ বাদনা-ধ্যান-ম্মরণাদির ব্যবহার অসম্ভতব। সুতরাং আশ্রয়-ভাব না থাকায় 
বাসনারও অভাব ঘটে। তাহার অভাবে তৈচিত্র্য এবং তজ্জনিত জ্ঞান-বৈচিত্রা কিছুই 
উপলব্ধি হয় ন'। ম্মৃতরাং বিজ্ঞানবাদ হেয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।, 

এই প্রকারে যোগাচারবাদ থণ্ডন করিয়া শৃন্যবাদী মাধ্যমিক মত খঙ্ডিত হইয়াছে। 
সে মতের সারতত্ব-বিবৃতি উপলক্ষে ভাঁষাকার পুর্বপক্ষ রূপে প্রথমে বলিতেছেন,__ 

“এবং যোগাচারেপি নিরস্তে সর্বশৃন্তত্ববাদী মাধামিকঃ প্রতিপদ্ভতে। বুদ্ধেন 
বাহ্থার্থান্ বিজ্ঞানঞ্চাঙীকৃত্য বিনেয়বৃদ্ধযারোছার় সোপানবন্তত্র ক্ষণিকত্বাদি কল্লিতম্। 
ন তু তে তচ্চ বর্তস্তে। শুন্তমেব তত্বং তদাপত্তিরেব মোক্ষ ইত্যেব তন্মতরহত্তম্। 
যুক্তধৈতৎ। শুন্তন্তাহেতুদাধ্যত্বেন স্বতঃসিদবেঃ। সতো! হেতপেক্ষিণোহপ্যুৎপত্ত্যনিরূপ- 
ণাচ্চ। তথাহি। ন তাবস্তাবাদুৎপত্বিং দতঃ। অনষ্টাীজাদিতোহস্ুরাছাৎপত্যদর্শনাৎ। 

নাপাভাবাৎ। নষ্টাদ্বীজাদিতে৷ জাতগ্াস্কুরাদের্নিরপাখ্যতাপাতাৎ। ন চ ম্বতঃ। 
আত্মাশ্রশ্ণতাপত্তেরানথক্যাচ্চ। ন তু পরতঃ। পরত্বাবিশেষেণ সর্বন্মাৎ সর্বোৎপত্তি- 
প্রসঙ্গাৎ। এবমুতপত্যভাবাদ্বিনাশাভাবঃ। তন্মাহৎপত্তিবিলাশসদসদাদিকং বিভ্রম মান্র- 
মতঃ শূন্তমেব তত্বমিতি। ইহ সংশয়ঃ | শৃস্তমেব তত্বমিতি ঘুক্তং ন বেতি। শুষ্তন্ত শ্মতঃ- 
সিদ্ধেরিতরেষাং পদার্খানাং ভ্রান্তিবিজূত্তিতত্বেনাসত্বাচ্চ ঘুক্তমিতি প্রাপ্ডে নিয়ন্যতি ।” 

অর্থাৎ,-'অতঃপর যোগাচারবাদীদিগকে নিরম্ত করিয়া, সর্বশন্তত্ববাদী মাধ্যমিকাদিগের 
মতের প্রতিবাদ করা! হইতেছে। বুদ্ধদেব কর্তৃক বাহ্থার্থ ও বিজ্ঞান--স্বীকৃত হওয়ার পর 
বিনেযবুদ্ধিতে আরোহণের সোপানশ্বরূপ ক্ষণিকত্বের কল্পন! দেখিতে পাই। মাধ্যমিকগণের 

মধ্যে সে ভাব বিদামান নাই। অর্থাত, বাহার্থ বা বিজ্ঞান তাহার! স্বীকার ফরেন না। 
শূন্যই তত্ব আর তদাপত্তিই মোক্ষ,--ইহাই সে মতের রহন্ত। এ সমন্ধে তাহাদের যুক্তি 
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এই যে, অহেতু সাধ্যের জন্যই শুন্ত শ্বতঃসিন্ধ। সবস্ত হেত্বপেক্সী অর্থাৎ কারণাস্তরের 

মুখাপেক্ষী হইলে তাহার সন্তাব থাকে নাঃ ফুলে উৎপতি-নিরূপণ-হেতু সতের সে বিশ্ব 

ঘটে। ম্ুতরাং ভাব-পদার্থ হইতে লতের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। অনষ্ট-বীজে অন্ুরোদগম 

দেখিতে পাই না। আবার একেবারে অভাব (অসৎ অবিগ্মান) হইতেও উৎপত্তি 

সি হয় না। নষ্টবীজ-জাত অন্কুর-_-ইহাতে নিরুপাখ্য (মিথ্যা) বলিয়। সিদ্ধ হয়। 

আবার অন্কুরের ম্বতোতপত্তি বলা যায় ন!। তাহাতে আত্মাশ্রতা ও আনর্থক্য দোষ 

ঘটে। পর হুইতেও উৎপত্তি পিদ্ধ হয় না। সেব্প শ্বীকারে পরত্বের অবিশেষ 
হেতু সর্ধবস্ত হইতেই সর্ধবস্তর উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। এরূপে উৎপত্তি-বিনাশ 

উভয়েরই অভাব ঘটে । এ হিসাবে উৎপত্তি-বিনাশ সৎ-অসৎ সকলই বিভ্রম-_শৃন্তাই 
তত্ব। এ ক্ষেত্রে সংশয় উঠিতে পারে,__শৃন্ত যে তত্ব, তাহ! যুক্তিযুক্ত নহে। মাধ্যমিকের! 

তাহাতে বলেন, শুদ্ত শ্বতঃসিদ্ধ। আর তদতিরিক্ত পদার্থ ত্রান্তি-বিজৃত্তিত। নুতরাং, 

সেই মতই যুক্তিযুক্ত” কিন্তু বেদাস্ত-দর্শনের দ্বাত্রিংশ সুত্রে মে মতের নিরাস ক্রা 
হইতেছে। বেদাস্ত-দর্শনের সেই দ্বাত্রিংশ সুত্র ও তাহার ভাষ্য; যথ1॥-- 

“সর্বথানুূপপত্তেশ্চ ॥ ৩২ ॥৮ 

*নেতানুবর্তনীয়ম্। শুন্তমিতি ব্দন্ ভাবমভাবং ভাবাভাবং ব৷ প্রতিপাদয়েৎ। 
সর্বথ। নাভিমত সিদ্ধিঃ। কুতঃ অনুপপত্তেরযুক্তত্বাৎ। তথাছি আদেযহ- 

নিষ্টাপত্তিঃ। ছ্বিতীয়ে প্রতিপাদয়িতুর্ভীবন্ত তৎসাধনন্ত চ সত্বাৎ সর্বশৃন্ততাহানিঃ | 

তৃতীয়ে তু বিরোধোহনিষ্ঠতা চেতি। কিঞ্চ যেন প্রমাঁণেন শূন্তং সাধ্যং তন্ত 
শৃন্তত্বে শূন্য বাদহানিঃ তন্ত সত্যত্বে সর্বসত্যতা প্রসঙ্গশ্চেতি হষ্টঃ শুন্তবাদঃ। এবং 

মিথো বিরুদ্ধব্লিমতীনিরূপণাজ্জগত্প্রতারকত] বুদ্ধম্তাবসীয়তে । লোকামনতিকাদি 

মতানি ত্বতিতুচ্ছত্বান্তগবত! সুত্রকারেণ প্রত্যাথ্যাতুং নোট্টস্কিতানীতি বোদতব্যম্। 

এতেন বৌদ্ব-নিরাসেন তৎসদৃশো মায়ীচ নিরন্তঃ। হণিকত্বমনুস্যতা দৃষ্টি- 
সথষ্টির্ণনাৎ শুন্ভবাদমীশ্রিত্য বিবর্তনিরূপণাচ্চ তম্ত তৎসাদৃশ্যম্ ॥ ৩২ ॥” 

অথৎ,_-“সর্বথা1! অনুপপত্তি ঘটিতেছে । উহার! যে শূন্ত বলেন, উহ! ভাব, অভাব বা 

ভাবাভাব, কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। সর্বপ্রকারেই অভিমত অসিদ্ধ হয়। কোনও 
যুক্তিই যুক্তিযুক্ত বলিয়া! সিদ্ধান্ত হর না। অৃষ্ট বাঁ যাহা শৃন্ত, উহাতে আগ্ের আগ 

ভাবন্পত্বের অন্বীকারে উহ্নার তাদৃশত্বে অনিষ্ট ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, উহার অভাবরূপত্ব- 
্বীকারে প্রতিপাদরিতার এবং তৎসাধনের সন্ব! হেতু সর্বশূন্তত্বের হানি হয়। তৃতীয়ে 
অথাৎ ভাঁবাভাব সম্বন্ধে বিরোধ ও অনিষ্ট দুই-ই ঘটিতে পারে। অপিচ, যে প্রমাণে 

শু সাধ্য হয়, সেই প্রমাণের দ্বারা তাছার শূন্ত্বে শৃন্তবাদে ছানি ঘটে। আরও তাহার 
সত্যন্ব শ্বীকার করিলে সর্ধসত্যতাপ্রসঙ্গ-হেতু শুন্তবাদ ছষ্ট হয়। এবঘিধ পরম্পর- 
বিরুদ্ধ মতত্রয়ের নিরূপণে. বুদ্ধের জগত্্রতারকতাই স্বীকার করিতে হয়। লোকায়ত- 
ছিগের মতের অতিতুচ্ছত1-ছেতু ভগবান হুত্রকার তাহার প্রতিবাদের চেষ্টা করেন নাই। 
বাছা হউক, এই প্রকারে বৌদ্ধমতের নিকঝাসে তৎসদবশ মাসাবাদীদিগের মও খণ্ডন 



বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বাদ-বিতণ্ডা। ইইও 

কর!1 হইল,-ইহাই বুঝিতে হইবে। ক্ষণিকবাদ মতের অন্ুসরণেই দৃষ্টি-কুষ্টি বর্ণন এবং 
ুন্তবাদাশ্রয়ে বিবর্তবাদ-নিরূপণ প্রভৃতি হেতু & সকল ম্বায়াবাদী সম্প্রদায় খৌদ্ধমতের 
সহিতই সাদৃশ্ত-স্পন্ন ; অথাৎ--বৌদ্ধমতের থগুনে এ সকল মতও খণ্ডিত হয়।, 

সা*খ্যবাদ, আরম্তরাদ এবং বিভিন্ন বৌদ্ধমত গুন পূর্বক অতঃপর জৈনমতে দৌঁধ 
প্রদর্শন করা! হইতেছে । এই উপলক্ষে ভাষ্যকার প্রথমে টজন-দর্শনের একটা সংক্ষিপ্ত 

সার মর্ম প্রদান করিয়াছেন। তাহার পর সেই সকল মতের কিকি 

প্রতিবাদ।  অসামঞরস্ত আছে, তাহা বুঝাইর়া দিয়াছেন। “অথ জৈন দুষাত্তে__ 
এবন্প্রকার সুচন! আনরস্ত করিয়া জৈনমতের সার-নিষ।ষণ পূর্বক ভাদ্যকার 

দেখাইতেছেন,-_ জৈনগণ কি মত ব্যক্ত করিয়। কিরূপ ভ্রম-প্রমাদে পতিত হুইয়াছেন। 

"তে মন্যতে। পদাথে দ্বিবিধঃ। জীবোহজীবশ্চেতি। তত্র জীবশ্চেতনঃ কায়- 

পরিমাণং সাবয়ব। অজীবঃ পঞ্চবিধঃ ধর্্মাধর্মপুদগলকালাকাশভেদাৎ। গতি- 

হেতুর্ধন্শঃ। স্থিতিহেতুরধর্মশ্চ ব্যাপকঃ| বর্ণগন্ধরসম্পশ্শবান পুদ্গলঃ। স চ 

দ্বিবিধঃ পরমাণুস্তংসজ্ঘাতশ্চ। বাধুগ্রিজলপৃথিবীতন্ুতুবনাদিকঃ। পুদিব্যাদিহেতবঃ 
পরমাণবো ন চত্ুব্বিধাঃ কিস্তবেস্বভাবাঃ। স্বভাবপরিণামাত্ত, পৃণিব্যাদিরূপো” 

বিশেষঃ। কালম্তুতীতাদব্যবহারহেতুরণুশচ। আকাশস্তেকো হনন্ত প্রদেশশ্চেতি । 

তদেবং ষড়মী পদার্থ দ্রব্যরূপাস্তদ।ত্বকমিদং জগৎ্। তেষু চাণুভিন্নানি পঞ্চ- 

দ্রব্যাণস্তিকায়া ইত্যাখ্যায়স্তে। জীবান্তিকায়ো ধন্দমাস্তিকাযোহধর্্মাস্তিকাঘঃ পু্গ- 

লাস্তিকায়ঃ আকাশান্তিকার ইতি। আস্তকায়শব্দোহনেকদেশবর্তিপ্রব্যবাচী। 

জীবস্ত মোক্ষোপযোগিতয়া! বোধ্যান্ সপ্তপদার্থন্ বর্ণরস্তি। জীবাজীবাস্রবসন্বর- 
নির্জরবন্ধমোক্ষা ইতি। তেষু জীবঃ প্রাগুক্ত জ্ঞানাদিগুণকঃ। অনীবস্তপ্োগ্য- 
জাতম্। আম্রবতানেন জীবে! বিষয়েঘিত্যাজ্রব ইন্দ্রিয়সজ্যাতঃ। সংবুণোতি 

বিবেকার্দিকমিতি সম্বরোহবিবেকাদিঃ। নিঃশেষেণ জীর্য্যত্যনেন কামক্রোধাদিরিতি 

নির্জরঃ কেশোলঞ্চনতগুশিলারোহণ|দিঃ। কর্দাষ্টকেনাপাদিতো জন্মমগণপ্রবাছো- 

বন্ধঃ। তদষ্টকং চৈবম্। চত্বারি ঘাতিককন্ম্মাণি পাঁপবিশেষরূপাণি ধৈজ্ঞানদশন- 

বীর্য্যস্থখানি স্বাভাবিকান্তপি জীবন্ত প্রতিহন্তস্তে। চত্বারি ত্বঘ।তিকন্াণি পুণ্যবিশেষ- 

রূপাণি বৈর্দেহসংস্থানতদ ভিমানততক তনুখহুঃখাপেক্ষোপেক্ষা সন্ধিঃ । বশ স্ত্রোক্ত 

সাধনৈস্তদষ্টকাঘিমুক্তস্তাবিভূতিশ্বাভাবিকাত্মরপস্ত জীবন্ত সদোর্ধগতিরলোকাকা শ- 

স্থিতির্বা মুক্তিঃ। সম্যগজ্ঞানদর্শনচারিঞ্রযাথ্যং রত্বত্রয়ং তৎসাধনম্। তানেতান্ 

পদাথান্ সগুভঙ্গিন! ন্তায়েনাবস্থাপয়স্তি। স যথ৷ স্তাদস্তি ১ স্যান্নাস্তি ২ স্যাদবক্ব্যঃ 
৩ প্যাদন্তি চ নাস্তি চ ৪ স্যাদন্তি চাবক্তধ্যশ্চ ৫ স্যান্নান্তি চাবক্তবাশ্চ ৬ স্যাদন্তি চ 

নান্তি চাব্যক্তব্যশ্চেতি ৭। স্যাদ্দিতি কথঞ্চিদিত্যথেহব্যয়ম্। সপ্তানাং নিয্মানাং ভঙ্গ 

বিদ্তস্তে যন্মিন্ প্রতিপাগ্থতয়েতি সপ্তঁভঙী। সত্বম্ ১ অসত্বং ২ সদসত্বং ৩ সদসিল- 
ক্ষণত্বং ৪ সন্ত সৃতি তাদ্বলক্ষণত্বম্ ৫ অসন্ধে সতি তুদ্বিলক্ষণত্বং ৬ সদসন্ধে সত দ্বল- 

ক্ষণত্বম্ ৭ ইতিবাদিভেদেন পদার্থবষক্কাঃ সগ্ড নি্মাভবন্তি। তত্তঙগার্থমজ্ং স্বায়ঃ। সূ 



২৪ ভারতবর্ষ । 

চ সর্ধন্রাধ্তকঃ অর্বস্য পদার্থল্য সত্বাসন্বনিত্যত্বানিত্যত্বভিন্নত্বাভিরত্বাদিভির্ধ শৈর- 
নৈকান্তিকত্বাংৎ। তথাহি যদ্যেকানস্ততে। বস্তৃস্তেব তর্হি সর্বদা সর্ব সর্বাত্মনাত্ত্যে" 

বেতি ন তর্দীপ্মাজিহাসাভ্যাং কথঞ্চিৎ -কর্দাচিৎ কুত্রচিৎ কশ্চিৎ প্রবর্ণেত নিবর্তেত 

বা। প্রাপ্তদ্যাপ্রাপ্তত্বাৎ হেয়হানাসম্ভবাচ্চ। অনেকাস্তপক্ষে তু কথঞ্চি২ চিৎ 

কদাচিৎ 'কস্যচিৎ কেনচিজ্রপেণ সন্বে হানোপাদানসম্ভবাৎ। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিষ্চোপ- 

পদ্যেত। দ্রব্যপধ্যাক়াত্মকং কিল সব্বং বস্ত। তত্র দ্রব্যাত্মন! সত্বাধিকমুপপদ্যেত। 

পর্যযমাত্মন। ত্বলত্বাদিকম্। পর্য্যায়াস্ত দ্রব্যাবস্থাবিশেষাঃ। তেষাং ভাবাভাবাত্মকতয়া 

সন্বাসত্বাদেরুৎপতিরিতি। ইহ সন্দিহাতে। আহতোক্ত| জীবাদয়ঃ পদীথাস্তথা যুজ্স্তে 

ন বেতি। সপ্ততাঙ্গনে। স্ারস্য সাধকদ্য সন্থাৎ যুজ্যন্তে ইতি প্রাঞ্ডে পরিহরতি।” 

ভাবাধ--'জীব ও অজীব )--পদার্থ এই ছুই প্রকার । জৈনগণ এইরূপ মত ব্যক্ত .করেন। 

জীবের ম্বরূপ এই যে, জীব-_চেতন, কায়পরিমাণ ও সাবয়ব। ধর্ম, অধর্মঃ পুদগল, 
কাল ও আকাশ ভেদে অজীব-পদার্থ পঞ্চাবধ। ধর্ম--গাতহেতু । অধর্দ-_স্থিতিহেতু 
ও ব্যাপক । পুদ্রগণ-_বর্ণ-গন্ধ-রস-স্পর্শাবশিষ্ট। পরমাণু ও তৎসংঘাত ভেদে পুপগল 

ঘ্বিবধ। সংঘাত বণিতে বায়ু অগ্নি জল পৃথবা তন্গ ও ভূবনাদিকে বুঝায়। পৃথিব্যাদির 

হেতুভৃত পরমাথু চতুর্বধ নহে; উহা! একন্বভাব-বিশিষ্ট। সেই ম্বভাব-পরিণাম-হেতু 

পৃথিব্যাদি রূপ-বিশেষ-সংজ্ঞিত। অতীতা।দ ব্যবহার হেতু যে কাল, তাহ! অথুস্বরূপ। 

আকাশ একমাত্র ও অনস্তবস্তুত। এই সব্ববিধ পদাথ দ্রব্রূপ। ইহা লইয়াই এই 

জগৎ। তাহাদের মধ্যে অণু ভিন্ন পঞ্চ পদাথ” আঅস্তিকার আঘ্যায় অভিহিত হয়) যথা-__ 

জাবাস্তিকায়ঃ ধর্মাস্তিকার়, অধন্মাস্তকার়) পুদগলাস্তিকায়, আকাশান্তিকায়। অস্তিকায় শবে 

অনেকদেশবর্তী দ্রব্য বুঝায়। উহাতে জীবের মোক্ষোপযোগী সপ্ত পদার্থের বর্ণনা উপলব্ি 

হয়; যথ|--জীব, অজীবঃ আজব, সম্বর, নির্জর, বন্ধ ও মোক্ষ। পূর্বোক্ত জ্ঞানাদি গুণ 

যাহাতে আছে, তাহাই জীব। আজীব--তাহার ভোগ্য-পদাথ” মধ্যে গণ্য। ইন্দট্রিয়-সংঘাত- 

বশতঃ জীব যে খিষয়াসক্ত হয়, তাহারই নাম--আল্রব। বিবেকাবরণকারী আবিবেককে 

সর নামে অভিহিত কর! যায়। নির্জর বলিতে কাম-ক্রোধাদি নিঃশেষে জীর্ণ করার ব৷ 

পরিহার করার ভাব বুঝায়। কেশনুঞ্চন, তগ্তশিলারোহণাদি--কামক্রোধাদি জীর্ণ করার 
কাধ্য মধ্যে পরিগণিত । অষ্টবিধ কর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যে জন্মমরণপ্রবাহ্ উৎপন্ন 

হয়, তাহাই বন্ধ। সেই অষ্ট কর্ম এইরূপ; বথা--চতুর্ষিধ ঘাতিকর্্ম;) উহ পাপবিশেষ- 

রূপ; উহাতে জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য, লুথ বিন হয়। অপর চার্টা 

কর্মের নাম-অঘাতিকল্স ) উহু! পুণ্যবিশেষ রূপ) উহার দ্বার! দেহ-সংস্থান, দেহাভিমান, 

ততকৃত লুথ-ছুঃখের অপেক্ষা ও উপেক্ষা প্রতিপন্ন হয়। হ্বশান্ত্রোক্ত সাধন-সমুহের সাহায্যে 

কন্মাষ্টক হইতে বিমুস্ত হওয়। যায়। তাহাতে স্বাভাবিক আত্মশ্বরূপে আবির্ভাব ঘটে। 

তখন জীব উর্ধাগতিলাভে অলোকাকাশে অবস্থিতি করে বা মুক্তি প্রাপ্ত হয়। সমাগ্- 
জ্ঞান, সম্যকৃন্দর্শন, সম্যকৃ-্চারিজ্য অভিধেদ রতয় সেই সাধন-ম্বরূপ। পূর্বোক্ত এ পদাথ- 

সকল নণ্ডত(নস্থান্জের ছার। প্রত্িতিত্থ হয়। সেই সগুভন্তায় যথ--(১) স্তাদত্তি, (২) 
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স্যান্নাস্তি, (৩ সাদবক্কবা, (৪) স্যাদস্তি চ নান্তি চ, (৫) স্যাদশ্তি চাবক্কান্যশ্চ, (৬) 

সান্নান্তি চাবক্তব্যশ্চ, (৭)স্তাদন্তি চ নান্তি চাবক্বাশ্চ। * কথঞ্চিৎ অর্ে “স্যাৎ, শব্দ 

সমবায় রূপে ব্যবহ্হত। যাহাতে সপ্তবিধ নিয়মের ভঙ্গ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই 

সগুভঙিন্তায়। (১) সন্ত, (২) অনন্ত, (৩) সদসত্ব, (৪) সদসদ্ধিলঙ্গণত্ব,র (৫) সত্বে 

তদ্বিলক্ষণত্ব, (৬) অসপত্বে তদ্বিলঙ্গণত্ব। 2(৭) সত্বাসত্বে তদ্বিলক্ষণত্ব--পদার্থ বিষয়ে এই 

এই সপ্ত নিয়ম বাদিভেদে নির্দিষ্ট ভয়। তাহ! ভঙ্গের জন্তই এই স্তায়। সকল প্রকার 

পদার্থের সন্বাসন্ত্, নিহাত্বানিত্যত্ব, ভিন্নস্বাভিন্নত্ব প্রভৃতি ধর্ম-সমূহের অনৈকাত্তিকত্ব বা অনি- 
শ্চয়তা :ভেতু সর্ধর এই সপ্ূৃঙ্গিন্থায়ের আবশ্যক । যদি একান্তই বস্তুর অস্তিত্ব থাকে, 

তাহ! সর্বদা সর্ধন্র সর্ঘাত্নে থাকিবেই থাকিবে। ঈপ্মা বা জিহালা বশতঃ তাহ! কদাচিৎ 

কোনও স্থানে কোনও প্রকারে গ্বন্তিত বা নিবর্তিত হইবে না। প্রাপ্য-বস্তর অপ্রাপ্তত্ব 

হেতু এবং হেয় বস্তুর পরিত্যাগ অসম্ভব হেতু এ্ীন্ঘপ হয়। অনেকান্তপক্ষে-_-অনির্ণীত শ্বরূপত্ব 

পক্ষে-_কচিৎ কোথাও কাহারও কোনরূপ সন্্ব থাকিলেই তাহার পরিত্যাগ বা' গ্রহণ সম্ভবপর । 

এতন্বারাই প্রবুন্তি বা নিবুক্তি সিদ্ধ হয়। পর্যযায়ই দ্রব্যাবস্থাবিশেষ। তাহাদের ভাব ও 

অভার হেতু যথাক্রমে সন্থ ৪ অপন্থ উপপন্ধ হয়। অহ্তত্ব জীবাদ্দি পদার্থে যুক্কিযুক্ত কি 

না, এই সগশস নিবারণ সপ্ততঙ্গি-্ায়ের দ্বারা সাধিত হয়। 1 

*. দপ্তভঙগিল্ঞাযে প্রযুক্ত উক্তি কয়েকটার মন্মার্থ আমর! পুর্বে (এই খণ্ডের ৭৯ম পৃষ্ঠায়) প্রদান 

করিয়াছি । বিষয়টা আর একটু বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য পণ্ডিত-প্রবর শ্যামলাল বাচম্পতি মহাশয়ের বাঁখা! 

ভুইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,--গ্াং অস্তি--যাদি কোনরূপে থাকে, তবে আছে--এই বথঞ্চি 
আন্তত্ব-জ্ঞাপক স্যায়ই প্রথম ন্যায় । 'শ্তান্ান্তি--যদি কোনরূপে থাকে, এই অপত্ববিবক্ষা্চচক ম্যাঁয়ই দ্বিতীয় 

ম্যায়) হ্যাদবত্তবা১--যদ্দি কোনরূপে থাকে, তবে অবক্তবা, এইটা ক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় বিবক্ষায় তৃতীয় 

স্যায়। 'আযদন্তি চনাস্তি ৮--যদ্দি কোনরূপ থাকে তবে আছে অথবা নাই, এইটা যুগপৎ প্রথম ও দ্বিতীয় 

উভয় বিবক্ষায় চতুর্থ ষ্তায়। সত্ব ও অনর্ব-_-এককালে বল। অশকা, এইটা বুঝাইবার নিমিত্ুই এই চতুর্থ স্ায় 

গ্রানপ্তিত হইয়াছে। '্তাদস্তি চাবক্তবশ্চ+-_প্রথম ও চতুর্ঘের ক্রমবিবক্ষায় পঞ্চম ন্যায়। ইহার অর্থ--বদি 

কোনবূপে থাকে, তবে আছে অথচ উহা অবক্তবাই | ্যান্্রাস্তি চাবক্তবাশ্চ,যদ্দি কোনরূপে না থাকে, তবে 

নাই, অথচ উহ। অবস্তবাই। এইটী দ্বিতীয় ও চতুর্থের বিবক্ষায় বষ্ঠ ম্যায়। হ্যাদস্তি চ নাস্তি চীবক্তবাশ্চঃ_- 

যদি কোনরূপে থাকে তবে আছে, যর্দি কোনরূপে না থাকে তবে নাই, অথচ অবক্তবাই। এইটা প্রথম, দ্বিতীয় 

ও চতুর্থের বিবক্ষায় সপ্তম স্যায়।” 

1+ জেন-সশ্রদায় কিরূপ দৃষ্টান্তের সহিত এই “স্তাদ্বাদ” প্রতিষ্টিত করেন এবং কি আকারে কি ভাবে এ 

তত্ব বিশদীকৃত হয়, তাহার আভা এস্থলে প্রদান করা বাইতেছে। 472 772519722০7 578811857% 

গ্রন্থে তাহার যে পরিচন় প্রদপ্ত হইয়াছে, আমরা এস্থলে তাহার একটু আভাষ দিতেছি । 

“ছ০া) [াত্যাদন্তে সর্বমিতি সদংশকল্পন! বিভজনেন প্রথমোভজঃ | 29 0: 5%8001৩--স্াৎ 

অন্তেব ঘট 1, ৬, 71) 0?) 74741 0৮ ও 02৮6987 56%56 0৩ 127 51515, 

“ছিগোযাঃ 11-স্তামীস্তোব সর্ববমিতি পযাপাস কল্পল। বিভজনেন ছিতীয়োভঙ্গঃ।; 95 প্নান্তেব ঘট? 
1 ৪. 14907 &2) 72৮17 ০ 1 2 05741855456 00৩15 0065 101 ৪15০ 

“00 1]1.স্তাদান্তের সান্নান্তেবেতি ক্রমেণ সদংশাপদংশ কল্পন। বিভজনেন তৃতীয়োভঙগ: 1” ঞ5 “স্যৎ 
অন্তি নান্তেব ঘট£”--144 8৪) ?৫৮%1 0৮. 1 2: 69%2675 3652 চ৩ 120 55 2৪ এ৩]1 5515 
56175€ 10 0065 101 ১151, | 

৬ষ্ট--.২৯ 
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কিন্ত এ মতে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা (প্রতিপন্ন করিবার অন্ত ভাব্যকাঁর তয়ন্ধিংশ 

নুত্রের অবতারণা করিতেছেন। বেদান্ত-দর্শনের সেই শুত্র ও তাহার ভাষ্য ঃ যথা,_ 

“নৈকন্মিন্নসম্ত বাথ ॥ ৩৩ ॥” 

“নৈতে পদার্থান্তেন স্তায়েনাতআনমুপলন্ধং ক্ষমাঃ। কুতঃ একন্মিন্সিতি। একন্মিন 

ধর্মিনি যুগপৎ সত্বাদিবিরুদ্ধধন্মনমাবেশাযে।গাদেবেত্যর্থঃ | ন হ্েকং বস্ত্েকদ। 

শৈত্যোষ্যভাগবীক্ষতে ক্কাপি। কিঞ্চ অনেকান্তপক্ষে শবর্ণনরকমোক্ষাণ।ং মিথঃ জঙ্কীর্ণ- 

ত্বাৎ শ্বর্গায় নরকহানায় মোক্ষায় চ সাধনবিধিব্যর্ঘঃ স্ত।ৎ। এবং ঘটাদীনামপি 

তথাহবাছুদ কাঁর্থী বন্তিন! প্রবর্তেত গৃহার্থী তু বাযুনা। ন চ তত্র ভেদস্তাপি সন্বা- 

প্077 1৬.--"সাদবক্তবামেবেতি মমসময়ে বিধিনিষেধয়োরনির্ববচনীয় কল্পনা বিভজনয়। চতুর্ঘোলঃ 1” 

23 প্ভাদধত্তবা এব ঘট?”--129 ৩) 22৮6 0৮ 12 5 227627% 58756. 005 12015 2%26507220816, 
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ছুদকাগ্ঠর্থিনো বহ্াদিতো! নিবৃত্তিকূপপণ্ভেতেতি বাচ্যম্ অভেদন্তাপি সত্বেন বৃতের- 
প্যাবগ্তকত্বাৎ1 অপি চ নির্ধার্যযাঃ পদার্থ নিদ্ধীবসাধনানি ভঙ্গা নির্ধারফো! জীবো 

নিদ্ধারশ্চ তৎফলং সর্বমেতৎ ্তাদস্তীত্যাদিবিকল্লোপন্থাসেন সবাসত্বাদিধন্মক তয়! 

নিশ্চিতবপুর্ভবেদিতিল্তাতত্তবৎ ক্রট্যমানোইসৌ গ্ভায়ঃ। কিমন্ত পরীক্ষয়া ॥ ৩৩ ॥ 
ভাষ্ের ভাঁবার্থ__'একে বিরুদ্ধধঙ্খীর সমাবেশ অসম্তব। এই স্ায়ে এক পরমাত্মায় 

নকল পদার্থ উপলবি, করা যাইতে পারে না। এক ধন্মীতে যুগপৎ সব্যাদি বিরুদ্ধ ধর্মের 
সমাবেশ সিদ্ধ হয় না। একই বস্তু একই সময়ে শীভোঞ্চভাবে অবস্থিত কখনও দেখিতে 

পাই না। অনেকান্তপক্ষে ন্বর্সন্রক-মোক্ষ এক করিয়া! লইলে স্বর্গণাভে মোক্ষলাঁভে 

নরক-যন্ত্রণা-নিরোধে সাধন-বিধি ব্যর্থ হইয়া যায়। ঘটাদিকে সিশ্রিতভাবে ভাবিলে 

উদকার্থীকে বহ্কির নিকট এবং গহার্থীকে বায়ুর নিকট প্রার্থী হইতে হয়। আবার ভেদ 

থাকিলেও উদ্কার্থীর বহ্ছিতে কার্ধ)পিদ্ধি হয় না। অভেদের অস্তিত্বেও. ভেদের স্তাক্ 

প্রবৃত্তির আবন্তাক হুয়। পদার্থ-মাত্র নিদ্ধীর্য্য। নির্দধারসাধন--ভঙ্গসকল। নির্ধারক জীব 

তাহার ফলনিদ্ধারক। “্ঠাদন্তি” ইত্যাদির বিকল্পে ব্যাখ্যায় নব্বাসত্বাদি ধর্মের অনিশ্চয়তাই 

সাধিত হইতেছে । ফলে সপ্তভক্রিন্তায় লুতাতন্তবৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া! যাইতেছে । দ্ুতরাং 
উহার বিচারের কোনই আবশ্তকতা! পরিদৃষ্ট হয় না 

ইহার পর? হুত্রকার আত্মার দেহ-পরিমাণত্তের বিষয়ে গ্রতিবাঁদ করিতেছেন । ভাম্যকারের 
উক্তি বেদান্তদর্শনের চতুস্ত্রিশ স্থত্র এবং তত্তাষ্য সেই সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে । যথা,-_- 

"অথাত্মনো দেহপরিমাণত্বং প্রত্যাচষ্টে। 

এবং চাআকাত্াম্ ৮ ৩৪ ॥* 
"্যখৈকম্মিন সন্বাসত্বাদিবিরুদ্ধধর্মযোগে। দোষ এবমাত্মনোহকাৎন্ঞ্চ সঃ। 

তথাহি। দেহপরিমাঁণে! জীব ইতি মতম্। তন্ত বালদেহপরিমিতন্য যুবাদি 
দেহে পর্ধ্যাপ্ডির্ন স্তাৎ। মনুষ্াদেহপরিমিতস্ত তন্তাদৃষ্টবিশেষলন্ধে করিশরীরে 

চ তথা সর্বাঙ্গীণস্থদুঃখানুপলস্তশ্চ পুনমশিকদেহেহসমাবেশশ্চেতি ॥ ৩৪ ॥৮ 

অর্থাৎ,-একই বস্তর সত্বাসত্ব বিরুদ্ধধর্মযোগ দোষহুষ্ট । আত্মার অব্াৎক্স্য ( সম্পূর্ণত্ব) সেইরূপ 

দৌষাবহ। দেহপরিমাণ জীব”-এই যে মত, সর্বথ। সমভাবে প্রযোজ্য কি? বালদেহ- 

পরিমাণঃ যুবার দেহে কদাচ পর্যযাপ্ত নহে; অর্থাৎ, ষদি মনে করা যায়--জীব বালকের 

দেহ-পরিমিত ) তাহাকে আবার যুবাদেহ-পরিমিত, কি প্রকারে বলিতে পারি? মনুষ্য 

দেহ-পরিমিত জীব অনৃষ্টবিশেষ লাভ করিয়! করিশরীরে যদি পর্যাবসিত হয়) তাহ। 

হইলে তাহার সর্বাঙ্গীণ সুখ-দুঃখ অন্থপলন্ধ থাকে। আবার মশকাদি দেহে তাহার 
সমাবেশ হইতে পারে ন।।+ 

কেহ হয় তে! বলিতে পারেন, জীবের অনন্ত-অবয়বত্ব স্বীকার করিলে এ বিরোধ পরিহার 
করা যাইতে পারে। কিন্তু পঞ্চত্রিংশ সুত্রে সে মতও খণ্ডন করা হইতেছে। সুত্রও ভাষ্য; যথা 

“্ন চ পধ্যায়াদপাবিরোধে! বিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥* 

পনম্বনস্তাবয়বন্ত জীবস্ত বালধুবাদিদেহান্ করিতুরগদিদেহান্ বাঁ ততঃ 



২২৬ ভারতবর্ষ । 

ক্রমাণ বয়বা”%খ1পগমাভ্যাং বৈপরীত্যেন চ ততদ্দেহপরিমিতত্বমবিরুদ্ধমিতি 

চেন্ন। কুতঃ বিকারাদিভ্যঃ। তথ! সতি জীবে বিকারানিতাতাগ্রসঙ্গাৎ। 

কৃতহান্ত ক্কতাভ্যাগমাভ্যাঞ্চেতি যৎকিঞ্দেতৎ।  যত্ত মুক্তিকাঁলিকেন 
দেহাঘটিতেন নিত্যেন পরিমাণেন বিশিষ্টে জীবে ন বিকারাদিরিতি বদস্তি 

তচ্চ মন্দম্। তন্ত জন্যত্বাসন্তত্বসত্বাসত্বাদিবিকল্ে হ্থর্য্যাসস্ত বাৎ ॥ ৩৫ ॥* 

অর্থাং_'জীব অনস্ত অবয়ববিশিষ্ট । আর সেই হেতু সে বালযুবাদি দেহ অথব! করি- 

তুরগাদির দেহ প্রাপ্ত হইতে পারে,--এরূপ উক্ভিও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন-না, অবয়বের 

অপগম উপগম হেতু যে ৈপরীত্য, তাহাতে তত্তদ্দেহ-পরিমিতত্বের বিরুদ্ধত1 ঘটে; এবং 

জীবের বিকারাদি শ্বীকার করিতে হয়। জীবের বিকার স্বীকার করিলে, অনিত্যতা- 

কৃত হানি অকৃতভ্যাগম গ্রভৃতি অপরিহার্য হয়। মুক্তিকালিক অপগিমাণভূত দ্রেহ নিত্য। 

তাহা! পরিমাণবিশিষ্ট ও বিকারাদি-সম্তব হইলে পুর্বোক্তি অসঙ্গত হয়। ভগ্যত্বাজগ্টত- 

ছেতু সত্যাসত্য-বিকল্ন-বশতঃ জীবের স্থেরয্যত্ব নিত্যত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে।, 

উপসংহারে জেনাভিমত মুক্তির বিষয়েও দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে। যটত্রিংশ 

হুজ্জে ও তাহার ভাষ্যে সেই ভাব প্রকাশমান। বেদাস্ত-দশ নেন সুত্র ও তঙ্ভাব্য ; যথা-- 

“অন্ত্যাবস্থিতে শ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষাৎ ॥ ৩৬ ॥* 

"গন চেত্যনুবর্ততে । অন্ত্যাবস্থিতেমেপক্ষাবস্থায়াশ্চাবিশেষাৎ। সংসারাবস্থাতে। 

বিশেষাভাবান্ন যুক্তো দৈন(সদ্ধান্তঃ॥ অবিশেষঃ কুতঃ উভয়েতি। সদোর্ধগতি র- 

পোকাকাশগ্িতিশ্চ যুক্িরুক্তা তয়োকুভয়োমুক্জিত্বেন নিত্যত্বঙ্গীকাধাৎ। নহি 

সর্দোর্ধীং গচ্ছন্িপাশ্রসতয়া বা তিষ্ঠন্ কশ্চিৎ ম্বখীভবতি। ন চ সদেহস্য 

তথাত্বং ছুঃথান্ন ন তু নিদেহিস্যেতি বাঢ্যম্। তদাবয়বস্ত চ দেহবদ্তারধত্বাৎ। নচ 

সসাচ নিত্যেতি শক্যং বক্ত,ং ক্রিয়াত্ধেন বিনাশখোব্যাৎ। তল্মাত্তচ্ছমেত 

জ্বৈনমতং হালপাটবমবগাহয়তি লোকানিতি । এতেন বিশ্বং লদসত্তিনম্ ওপনিষদ- 

' মপি ব্রহ্ম সব্বশব্বাবাচ্যমিত্যাদি বিরুদ্ধং জলপন্ জেনসমে! মায়ী চ দুষিতঃ॥ ৩৬ ॥* 

অর্থৎ,-নিত্যত্ব হেতু উভয় অবস্থাপ্ মধ্যে কোনও বিশেষ ভাব নাই। অন্ত্যাবস্থিত 

(সংখরাবস্থা ) ও মোক্ষাবস্থ! অবিশেষ-্ভাবাপন্ন। জৈনসিদ্ধান্ত মতে সংসারাবস্থাতে কোনও 

বিশেষভাব যুক্ত হয় না। উভয়ই অবিশেষ-এই হ্বেতু জীবের সদা উর্ধগঞ্ভি এবং 

অলোকাকাশস্থিতি, মুক্তির বিষয় উক্ত হইয়া থাকে । উভয়ত্রই মুক্রিত্ব-লাভ-প্রসঙ্গে নিত্যত্ব 

অঙ্গীকার করিতে হুয়। সদ উদ্ধগতি অথবা অলোকাকাশে নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থিতি এতছুভয় 

অবস্থায় কাহাকেও সুথী হইতে দেখ! যায় না, অথবা কাহারও ন্খী হওয়ার . সম্ভাবন। 

লাই। জীব শ্বদেহ, নুতরাং সে অবস্থ। ছুঃখকর। এহেতু জীবকে নিদেহও বলা যায় ন। 

কেন-ন!, সে অবস্থায়ও দেহ-বং অবয়বের ভাব আসে । আপচ, এ অবস্থাদ্বমকে নিত্যও বলিতে 

পার। যার না। কেন-না,ক্রিয়াতহেতু উহার বিনাশ নিশ্চিত। এই সকল কারণে জৈনমত 
জনসাধারণের নিকট উপহাসাম্পদ। বিশ্ব সদসত্তিন্ন ও উপনিধৎ প্রতিপাদ্য বরহ্ধবাক্যের 

ভীত বিরুদ্ধ-মতের কলন্াকানী ৈনসথ| নাগ্নাবাদীরাও এবধিধ যুক্কিতেই পরাস্ত হন।” 



সত 

[০ বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বাদ-বিতণড। ২২৯ 

জৈলদি মৃত নিরাস করিয়া অতঃপর পাশুপতাদি মতের খণ্ডন কর! হুইতেছে। সেই 

মতের পরিচদ্প ও প্রতিবাদ প্রনঙ্গে ভাষ্যকার লিখিতেছেন,__-'এক্ষণে পাশুপঙাদি মত ( শৈব, 

- সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি পাশুপত সম্প্রদায়ভূক্ত ) প্রত্যাখ্যাত হুইতেছে। 

পাশুপতাদিমতে কার্ধ্য, কারণ, যোগ, বিধি ও ছুঃখাস্ত--এই পঞ্চ পদার্থ 

্বীকার করা হয়। পশুপতি ঈশ্বর কর্তৃক পশুপাশ-বিমোক্ষণের জন্ত এই 

মত উপদিষ্ট হইয়াছিল। এতদনুসারেই এই মত 'পাশুপত মত' নামে আখ্যাত হইয়। 

থাকে। এ মতে--পশুপতিই নিমিত্র-কারণ, মহদাদিই কার্য, তষ্কার-পুর্বক ধ্যানাদিই ষেগ, 

ত্রৈিকাণিক্ প্লানই বিধি, এবং ছুঃখাস্তই মোক্ষ। যাহারা গণপত্য ও সৌর সম্প্রদায়ভূক্ত 

তাহারা যথাক্রমে গণপতিকে ও দিনপতিকে নিমিত-কাঁরণ ধলিয়া কীর্তন করেন। তদনু- 

সারে গণপতি বা সুর্য হইতে প্রকৃতি ও কাল দ্বার! বিশ্ব-স্ষ্টি সাধিত হয়। গণপতির 

ঝ| শুর্ষ্যের উপাপনা দ্বারা জীব তৎসামীপ্য লাভ করিয়! অত্যন্তহুঃথনিবৃত্তিবপ মোক্ষ 

লাভ করে। গাণেশ ও সৌর সম্প্রদায়ের ইহাই অভিমত 1 এ বিষয়ে ভান্তকারের উত্তি-- 

“ইধ্ানীং পাশুপতাদিমতানি প্রত্যাখ্যাতি। তত্র পাশুপত। মন্যস্তে। কারণ- 

কাধ্যযোগবিধিদুঃখাস্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ পশুপাশবিমোক্ষণায়েশ্বরেণ পণ্ুপতি- 

নোপদিষ্টাঃ। তত্র পশুপতিঃ দিমিত্তকাঁরণং মহদাদি কার্য)ং ওষ্কারপূর্বকে। 

ধ্যানাদর্ষোগঃ জিসবনক্সানাদিধিধিঃ ছুঃখাস্তে। মোক্ষ ইতি। এবং গণপতির্দিন- 

পতিশ্চেশ্বধো নিমিত্ত কারণং তন্মাতম্মাচ্চ প্রকৃতিকালঘছ্বার। বিশ্বস্থষ্টি তছুপাসনয়! 

তদস্তিকমুপাগতন্ত জীবন্ত দুঃখাত্যন্তনিবৃভিমেক্ষ ইতি গাণেশাঃ সৌরাপ্চাহুঃ।* 
এক্ষণে পাশুপতাদি মতের সিদ্ধান্তও যুক্তিযুক্ত কি না, তাহ! বিচার করা হইতেছে। 

কুলালাদি চক্রের নিমিতত্ব-দর্শন-হেতু ঘটাদি-কণ্ভ! তদ্রপ সাধন দ্বার মোক্ষ লাভ করিতে 

পারেন,--এবন্িধ পৃর্ববপক্ষ প্রতিষ্টা করিয়া, তাহার থওনার্থ সপ্তত্রিংশ সুত্রের অবতারণ! 

করা হইতেছে। প্রথমে ভাষ্যকার কর্তৃক উপস্থাপিত পুর্বপক্ষের সংশয় এবং তৎপরে 

মতের খণ্ডন উপলক্ষে সপ্তত্রিংশ হ্ত্র ও তাহার ভাষ্য প্রকটিত হুইয়াছে। যথা,-_ 

“তত্র সংশম্ঃ। পাশুপতাদিসিদ্ধান্তে। যুক্কো ন বেতি। ঘটি কর্তংণাং কুলালা- 

দীন।ং নিমিত্তত্বস্যৈব দর্শনাতদৃক্তনাধনৈমেক্স্তাপি সম্তবাৎ যুক্ত ইতি প্রাপ্তে-- 

পত্যুরসামজন্ত(ৎ ॥* ৩৭ ॥+ 

“নেত্যনুবর্ততে । পত্যুঃ সিদ্ধান্তে নোপযুজ্যতে । কুতঃ অসামঞ্জস্যাৎ বেদবিরোধাৎ। 

বেদঃ থম্বেকট্যেব নারায়ণস্য বিশ্বৈকহেতুতাং তদন্যন্য ব্রহ্গ কুদ্রাদেত্তৎকা ধরা তামভিধত্তে 
তদর্প তবর্ণ শ্রমধশ্মজ্ঞনভক্তিহেতুকং মোক্ষধ্ । তথা হাথব্বন্্ পঠ্যতে | তর্দাহরেকো। 

হ বৈ নারায়ণ আপীন্স ত্রন্মান ঈশানে। নাপো! নাগ্নিসোমৌ নেমে গ্ভাবাপৃথিবী নক্ষত্রাণি 

ন সূর্য্য স একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানাস্তস্থস্য যত্র স্তোমমুচ্যতে তন্মিন্ পুরুষাশ্চতুর্দিশ 

জায়স্তে। একা কন্তা দশেক্জয়াণি মন একাদশং তেজে। দ্বাদশমহঙ্কা রস্ত্রয়োদশঃ প্রাণা- 

শ্চতুর্দশ আত্ম পঞ্চদশঃ বুদ্ধিঃ পঞ্চতন্মাঞাণি পঞ্চভূতানীত্যাদি। তস্য ধ্যানাস্তস্থস্য 

ললাটা ত্যক্ষঃ শুলপাঁণিঃ পুরুষে! জায়তে বি্রচ্ছি,্বং সত্যং ব্রন্ষচর্য্যং তপে। বৈরাগ্যমিত্যাদি। 

পাশুপত মত 

নিরাস। 



২৩০ ভারভবর্ধ । 

তত্র ব্রহ্ম! চতুন্মুখোহজায়তেত্যাদি চ। তেঘেবানাত্র। অথ পুরুষ হ বৈ নারায়ণোই- 

কফানয়ত গ্রজাঃ স্জেয়েয়েতাযারভ্য লারায়ণাদন্ধ! জায়তে নারায়ণাক্রত্রে। জায়তে পাগ- 

রণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে নারার়ণাদিক্দরো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবে। জায়স্তে নারা- 

যণাদেকাদশ রদ্র! জায়স্তে নারায়ণাদ্-ছাদশাদিত্য! জায়স্তে ইত্যাদি | খক্ষু চ। অহমেব 

ছায়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ 1 যং কামে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং 

ব্রহ্মাণং তমুষিং তং সুমেধাম্ অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদিষে শরবেহস্ত বা উ অহং 

জনায় সমদং কৃণোমি অহ্ং গ্ভাবাপৃথিবী আধিবেশেত্যাদি । অথ যজুঃযু। তমেতং বেদানু- 
বচনেবেত্যাদি | বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বাত আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদি চ। স্বৃতয়োহপি 

ব্দোজল।(রণ্যোহসক্কদে তদর্থমাহুঃ | . যে তু পশুপত্যাদয়ঃ শবধাঃ শ্ববাচ্যানাং সর্ষেশতাং 

সব্বকারণতাং চ প্রকাশয়স্তঃ কৃচিছুপণভ্যন্তে তে কিল নারায়ণাত্ম ক তাদৃশন্থ বাচ্য- 

বাচিন এব স্যরুক্তশ্রত্যবিরোধাৎ। সমন্বয় লক্ষণনিরণগাচ্চেতি সব্বমবদাতম্ ॥ ৩৭ ॥* 

ভাষ্যের ভাবার্থ,--পুর্বোক্ত ( পাশুপতাদি মতের) সিদ্ধান্ত যুক্তযুক্ত নহে । ত্র সকল 

মতের অপামঞ্রন্তের কারণ--এঁ সকল মত বেদবিরুদ্ধ। নারাগ়ণই বিশ্বের একমাত্র হেতু; 

তদতরিক্ত ব্রহ্ম-রুদ্রার্দি কর্তৃক তৎকার্ধায সাধিত। বেদে এইরূপ উপদেশ আছে। 

বর্ণশ্রম-ধর্মও জ্ঞানতক্কি-মোক্ষের হেতুভৃত। অথর্ধবোপনিষদে দেখিতে পাই-আদিতে 

এক নারারণ বিগ্যমান ছিলেন। তখন ব্রহ্ধা, ঈশান, বরুণ, অগ্রি, সোম, শব, পৃথিবী, 

নক্ষত্র-সমুহ, শু্ধ্য প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তাহার ধ্যান-গ্রাভাবে তাহ! হইতে চতুদ্দিশ 

পুরুষ উৎপন্ন হয়। এক কন্তা, দশ ইন্দ্রিয়, একাদশ মন, দ্বাদশ তেজ, ভয়োদশ 

অহঙ্কার, চতুর্দশ প্রাণ, পঞ্চদশ আত্মা, বুদ্ধি, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 

ধ্যানাস্থত সেই নারারণের ললাট হইতে ত্রিনেত্র শূলপাণি পুরুষের উদ্ভব হয়। তাহাতে 

সত্য, ব্রন্মচর্য, তপ, বৈরাগ্য ইত্যাদি যুক্ত ছিল। তীহা হইতে চত্রর্শথ ব্রহ্ম! উৎপন্ন 

হন। অনন্তর সেই পুরুষ নারায়ণ প্র্াস্থষ্টির অভিলাধী হইয়া স্মষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। 

তাহাতে নারায়ণ হইতে ব্রঙ্গা উৎপন্ন হন, নারামণণ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হন, নারায়ণ 

হইতে প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন, নারায়ণ হইতে ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন; নারায়ণ হইতে 

অষ্টবন্থ জন্মগ্রহণ করেন, নারায়ণ হইতে একাদশ রুদ্র উৎপন্ন ভন, নারায়ণ হইতে 

দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। খক+ যজুঃ সর্ববতুই নারায়ণের এইরূপ প্রাধান্ত পরিকীন্তিত। 

তদর্সিত কর্পাদিই মোক্ষ। স্বৃতিও এ পক্ষে বেদের অনুসরণ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। 

পঞ্পতি প্রভৃতি শবে সেই সর্বেশতা সর্ধকারণতা প্রকাশ পাওয়ার উহার দ্বার নারায়ণকেই 

বুঝাইতেছে। এ প্রকার অর্থের সমন্বয়-সাধনে প্র সকল মতের সামঞ্জন্ত সাধিত হইতে পারে 1 

যাহারা বেদবিরোধী, অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের নিমিত্রমাত্র কল্পনা! করেন, তাহাদিগের 

যুক্তি নান্ত করিতে হইলে লৌকিক দৃষ্টাপ্ান্ুসারে বন্বন্ধাদি শ্বীকার করিতে হয়। 
কিন্ত তাহা! বিচারে পাড়াইতি পারে না। অষ্টত্রিংশ ও উনচত্বারিংশ সুত্রে এবং 

হুত্রদ্বয়ের ভাম্মে সে অযৌক্তিকত৷ প্রদর্শিত হুইয়াছে। এ সম্বন্ধে পৃর্ধবপক্ষ রূপে ভাব" 

বকের উজ, স্তর ছুইটা এবং তাহাদের ভাম্ত নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল; যথা, 



বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বাদ বিতগড। ২৩১ 

“অথ বেদবিরোধিনাং তেষামন্ত্ুমানেনৈব নিমিত্মাত্রেখরকল্পনা। তথা 

সৃতি লোকদৃষ্টান্থলারেণ সন্ধাদি বাচ্যম্। তচ্চ বিকল্লাদহমিত]হ।” 

“সন্বন্বানুপপতেশ্চ 0” ৩৮ ॥ 

দপত্যুর্জগৎকর্তৃত্বসত্বন্ধো নোপপদ্ভতে অদেহত্বাদেব। সদেহক্তৈব 
কুলালাদেমূ্দাদি সম্বন্ধদর্শনাৎ সম্বন্ধোহনৃপপন্নঃ॥ ৩৮ ॥* 

'অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥৮ ৩৯ ॥ 

"ইয়মপাদেহত্বাদদেব। সদেছো হি কুলালাদিধ'রাগ্তধিষ্ঠানঃ কার্ধ্যং কুর্ববন্ দৃশ্ততে ॥ ৩৯ ॥* 

অর্থাৎ,--সম্বন্ধে অনুপপত্তি বশতঃ মত অগপ্রতিষ্ঠিত হয়। জীশ্বরের অদেহত্ব হেতু তাহার 
জগত্কর্ভৃত্ব সম্বন্ধ সপ্রমাণ হয় না। দেহবিশি্ কুলালাদির সহিত মৃত্তিকাদির সম্বন্ধ 

দেখিন্1! অদেহী ঈশ্বরের সহিত তদ্রুপ সম্বন্ধ অন্ুপপন্ন হয়। ৩৮॥ অধিষ্ঠানের অন্ুপপত্তিও 

পূর্বোক্ত মতের অসম্ভবত্ব প্রতিপন্ন করে। তাহার অদেহত্ব সুতরাং অধিষ্ঠানাভাব। 

কুললাদি ও মৃত্তিকার্দি সদেহ সুতরাং আধষ্ঠানে অবস্থিত হইয়াই কার্যয করে, দেখিতে 

পাওয়! যায়। ৩৯ | 

এ ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে,_জীব দেহরহিত ছিল। দেছের ও ইন্ড্রিয়ের 

অধিষ্তানে আহার সদেহত্ব হইল। ইঈশ্বরেও সেইরূপ প্রধানের অধিষ্ঠান ঘটিতে পারে। 

তাহার উপরে চত্বারিংশ সুত্র প্রযুক্ত রহিয়াছে । পূর্বপক্ষ রূপে ভাষ্যকারের উক্তি, 

চত্বাগিংশ সুত্র ও তাহার ভাষ্য যথাক্রমে নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,-- 
। শ্নন্বদেহন্তৈব জীবস্ত দেহেন্দ্রিয়াদি যথাধিষ্ঠানমেবং 

' পত্যুরপি তাঁদৃশম্য প্রধানং তত স্যার্দিতি চেততত্রান। 
«করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভাঃ ॥* ৪০1৮ 

"প্রলয়ে প্রধানমন্তি। তচ্চ করণমিব ক্রিয়োপকারক মধিষ্ঠায় পতির্জগৎ 

কুর্ধাদিতি ন শকুযুং বক্তম্। কুতঃ ভোগাদিভাঃ। করণস্থানীয়গ্রধানে 

গাদানহানাদিন! জন্মমরণপ্রাপ্ত্া। সআ্খহুঃখভোগানীশ্বরত্ব গ্রসঙ্গাৎ ॥ ৪০ ॥৮ 

অর্থাৎ,-করণবৎ ভোগাদিও বলা যাইতে পারে না। প্রপয়ে প্রধান বিদ্ামান থাকেন 

তিনি করণ-স্বরূপ। তাহার অধিষ্ঠানে জগৎপতি জগৎস্থষ্টি করেন, ইহাও যুক্তিযুক্ত বলা 

যাইতে পারে না। তাহার ভোগাদি কোথায়? করণ-স্থানীয় প্রধানের উপারদ্দানহানি 

হেতু জন্মমরণ প্রাপ্তিবূপ যে স্খছুঃখভোগ, তাহাতেই অনীশ্বরত্ব প্রসঙ্গ আসে ।, 

অনৃষ্ট-ন্গুরোধে যদি কেহ জগতৎ্পতির কিঞ্চিদেহাদি কল্পনা করেন) যদি কেহ এরূপ 
বলেন যে, ইহলোকে পুণাপ্রভাবে যেমন মানুষ রাজদেহ ধারণ করে; যেমন অধিষানতৃত 
রাষ্ট্রের অধিপতি হয়; ইহাও সেইনপ। কিন্তু তাহাতেও দোষ আসে। একচত্বার্িংশ 
সুত্রে ও তত্ভাম্যে সেই দোষ প্রারর্শিত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে পূর্ববপক্ষরূপে ভাষ্যকারের 
উক্তি এবং তদ্দোষ-প্রদর্শনে বেদান্ত-দর্শনের একচত্বারিংশ সুত্র ও তাহার ভাষ্য; যথা-_ 

প্নম্বৃষ্টানথরোধেন পত়াঃ  কিঞ্চিদ্দেহাঁদিকং কল্পাম্। দৃশ্ঠতেস্থ্যগ্রপুণো। রাজ। 

সদেহঃ সাধিষ্ঠানশ্চ রাষট্রসোশ্বরঃ ন তু তদ্বিপরীত ইতি চেৎ তত্র দুষণং দর্শযতি। 
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২১৬২, | ৬3 গারতবর্ধ | 

“মান্তবত্মসর্বজ্ঞতা বা ॥ ৪১ ॥৮ 

"এবং সতি দেছাদিসন্বন্ধঘটিতমস্তবন্কং তদ্য জীববৎ স্যাৎ 'অপার্কজঞ। নহি 
কর্মাধীনগা সার্বজ্ঞাং যুজাতে | তথ! চাবিনাশী সর্বজ্ঞশ্চেতাভ্াপগমক্ষতিঃ। ন চৈবং 

্রন্মবাদে ফোহপি দোষঃ সুসায শ্রুতিমূলত্বাৎ। দর্শিতং চেদং শ্রুতেস্ত শব্বমূলত্বা- 
দিতার। পতীনাং শাতন্ত্রামিহ নিধস্তম্। তপীয়ত্বেন সৎকারস্ত্রলীক্রিয়তে। এব 

পাশ্তপতাদি ন্রিমতী পরিহারার্ণমেষা পঞ্চস্ত্রী পরিহার হেতৃসামান্তাৎ। অতঃ 

পতুসিত্যবিশেযোষ্লেখঃ | তারকিকাদিসম্মতেশ্বরকারণতানিরাসাগং সেতাস্তে ॥ ৪১1 

অর্থাৎ,_-'ইভাভে অন্তবত্ধথ (শেশত্ব) ও অসর্বজ্ঞতা দোষ ঘটে। দেহাঁদি সঙ্বন্ধ গাকিলেই 

তাহ! অন্তবত্ব আর তাহ! জীববৎ 'অপার্বজ্ঞ হয়। কর্্মাধীন জীবে সর্ধজ্ঞত্ব কখনও প্রযুক্ত 
হইতে পারে নলা। অতএব অবিনাণী ও সর্বজ্ঞ প্রভৃতি যে বিশেষণ, তাঁহ1.নিরথক 

প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মবাদে এরূপ দোষ সঙ্গত নছে। কেন-না, উহা শ্রুতিমূলক | অতি-_ 

শন্দ-সুলকত্ব। শানে ইভাই দেখিতে গাই। অতএব জগৎপত্তিগণের শ্বাতন্না নিরাশ 

করা হইল। ত্বদীয়ত্ব (ঈশ্বরত্ব ) ফেতু সৎকার অঙ্গীকার কারতে হয়। পুব্বোক্ত পঞ্চ 

সুত্র পাশুপতাদি তিনটা মত পরিহারাণ প্রযুক্ত । পতি ইতি শবের অবিশেষ উল্লখ, 

সাম্য-হেতুই মনে করিতে হইবে। তার্কিকাদি-সম্মত ঈশ্বরকারণতা নিরাসাথও উক্ত স্ুত্র- 
পঞ্চকের অবতারণ। হইয়াছে বঁণিয়াও কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন।, 

পাশুপতাদি মতের থগ্ুনানন্তর শক্তিবাদে দোষ প্রদর্শন কর! হইয়াছে। শাক্তগণের 

মত এই যে, শক্তিই বিশ্বের হেতু । তিনি সার্বজ্ঞ-সত্যসঙ্কল্লাদি গুণবতী। এ মত 

যুক্তিযুক্ত কি অসভ্ভব--এবম্িধ সংশয়ের নিরাসার্থ শাক্তগণ বলিয়। 

থাকেন যে, শক্তি যখন তাদৃশ গুণশালিনীঃ তখন তাহা হইতেই ষে 

বিশ্বস্যপ্টি, তাহ! উপপন্ন হইতে পারে। এবম্প্রকার পূর্ববপক্ষের ৎগুনার্থ 
*উৎপত্যসন্ত নাং*-_-এই দ্বিচত্বারিংশ সুত্রের ও তাহার ভাষ্যের অবতারণা। পুব্বপক্ষ রূপে 

ভাস্যকারের উক্তি, বেদাস্ত-দর্শনের সুত্র ও তাহার ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল) যথা. 

পথ শক্তিবাদং দুষয়তি। সার্বজ্ঞসত্যসন্কল্লািগুণবতী শক্তিরেব 

বিশ্বহেতুরিতি শাক্তা মন্তন্তে। ততসম্তবেন্ন বেত বিডিকিৎসায়াং 

তাদৃশ্তা তয়া বিশ্বন্থ্টাপপন্তেঃ সম্ভবেদিতি প্রাপ্তে প্রত্যাচষ্টে । : 
“উৎপত্তাসস্ভবাৎ ॥” ৪২ ॥৮ 

"নেত্যাকর্ষণীয়ম। ইহাপি বেদবিরোধাদনুমানেনৈব শক্তিকারণত! কল্পনীয়!। 

তেন লোকরৃষ্টেব যুক্তির্ববক্তব্যা। ততশ্চ শক্তিবিশ্বজনগ়িতীতি নোপপগ্ভতে । কুতঃ 
কেবলাপ্নান্তস্যান্তদুর্পত্তাযোগাৎ। ন হি পুরুষানন্ুগৃহীতাভাঃ জ্ত্রীভাঃ পুজাদয়ঃ 

সম্ভবস্তে। বীক্ষ্যন্তে লোকে । সার্ধস্ঞাদিকং ত্বপ্রেক্ষ্যাভিহিতং লোকে ইদর্শনাৎ ॥ ৪২।৮ 

অর্থ।ৎ উৎপত্তি অসম্ভব হেতু শক্তিবাঁদ যুক্তিযুক্ত নছে। ইছাতে বেদবিরোধ ঘটে । কেন-না, 
অনুমানের দ্বারা শক্তির জগৎকারণত্ব কলিত হয়। এই্কেতু এ বিষয়ে লৌকিক যুক্তির 

প্রয়োগের আবশ্বাকত। অনুভূত হইতেছে । তাহাতে শক্তির বিশ্বজনগ্নিত্রী ভাব উপপন্ন হয় 

শক্তিবাদ 
নিরাল। 
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ম!। কেবল শক্তির দ্বারা জগহৃৎপত্তি অসম্ভব। পুরুযানুগ্রহ ব্যতীত স্ত্রীর পুত্রাদি সম্ভব 

হয় না। পুরুষ-সংসর্গ-শুন্ত তায় শক্তির উৎপত্তি অবিচার্য্য এবং ইহলোকে দৃষ্ট হয় না। 
এ ক্ষেত্রে যদি বলা হয়, শক্তির অনুগ্রহকর্ভ| পুরুষ, পুরুষের দ্বারা অনুগৃহীত হুইয়াই 

শক্তি বিশ্বোৎ্পত্তিতে সমর্থ হন,-_তাছাও স্বীকার করা যায় না। ব্রিচত্বারিংশ শ্ত্রে এ 

মতের অযৌক্তিকত। প্রতিপন্ন হইতেছে । পুর্ব্পক্ষরূপে ভাস্তকারের উক্তি, বেদাস্ত- 
দশনের ত্রিচত্বারিংশ সুত্র ও তাহার ভাষ্য যথাক্রমে নিয়ে উদ্ধৃত কর! হুইল) যথা, 

“অথাস্তি শক্তেরম্ুগ্রহকর্তা পুরুষস্তেনানুগুহীতা তু সা তদ্েতুরিতি মতম্। অভ্রাহ। 

নিচ কর্তঃ করণম্॥' ৪৩৮ 

"যদি শক্ত্যনুগ্রাহকঃ পুরুষোহপ্যঙ্গী কাধ্যস্তহি তস্তাপি বিশ্বোৎপত্যুপযোগিদেহেন্ট্রিয়।দি 
করণং নাস্তীতি নানুগ্রহোপপত্তিঃ। সতিচ তম্মিন্ প্রাগুক্তদোষানতিবুত্তিঃ ॥ ৪৩ ॥৮ 

অর্থাৎ-_-'যদি শক্তির অন্ুগ্রাহক পুকুষকেও স্বীকার কর! যার, তাহ! হইলে বিশ্বোৎপত্তির 

উপযোগী দেহেন্দ্রিয়াদির স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত নিেহু পুরুষে সেরূপ সম্ভবে না। 

সতরাং তাহাতেও পূর্বোক্ত দোষের প্রতিনিবৃত্তি হয় না।' 

নিত্যজ্ঞানেচ্ছার্দি গুণ-সম্পন্ন বলিয়৷ শ্বীকার করিলেও সে দোষের নিরাস হয় ন]। 

চতুশ্তত্বারিংশ হুত্রে ও তাহার ভাব্যে শুত্রকার তাহ! প্রতিপাদদন করিতেছেন। যথা» 

*ন্নু নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদ গুণকোহসাবিতি চেৎ তত্রাহ-_ 

£বিজ্ঞানাদিভাবে বা তত্প্রতিষেধঃ ॥ ৪৪ ॥৮ 
প্তন্ত পুরুষস্ত নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিকরণমন্ডীতি চেম্তহি তদপ্রতিষেধে! 

ব্রহ্ম বাদাস্তরভাবঃ| তত্র তাদৃশাৎ পুরুষাদিশখ স্থষ্্যঙীকারাৎ ॥ ৪৪ ॥* 
অর্থাৎ-_-'বিজ্ঞানাদি ভাবে ও তাহার গ্রতিষেধে পুর্ববোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হয়। কেন-না, 

পুরুষকে মৃত্যু-জ্ঞানেচ্ছাদিমক্ধ মনে করা এবং তাহার প্রতিষেধ ব্রহ্গবাদেরই অন্তর্গত। 

সেইরূপে পুরুষেই বিশ্বস্থটি কাঁধ্য ম্বীকৃত হয় ।» 

নিঃশ্রেযসকামিগণের নিকট শক্তিমাত্র কারণবাদ যে আবরণীয় হইতে পারে না, 

পঞ্চতত্বরিংশ সুত্রে তাহাই প্রতিপন্ন করা হুইতেছে। পূর্বপক্ষ রূপে ভাষ্যকাঁরের উক্ভি, 

বেদান্তদর্শনের সুত্র ও তাহার ভাম্/ যথাক্রমে নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল) যথা,__ 
“*ক্তিমাত্রকারণতাবাদস্ত নিঃশ্রেয়নকামৈরণাদরণীয় এবেতু্যুপসংহরতি- 

ৃ পবিগ্রতিষেধাচ্চ ॥ ৪৫ ॥% 

“পর্বশ্রুতিস্থতিযুক্তিবিরোধাত্ত,চ্ছঃ শক্তিবাদঃ। শ্র“তয়ঃস্থৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চেশ্বরং 

পরম্। বদস্তি তদ্িরুদ্ধং যে! বদেত্তম্মান্ন চাধম ইতি হি স্মতিঃ। চশন্ডে- 

নোৎ্পত্যপপ্তবার্দিতি হেতুঃ সমুচ্চিতং। তরদদেবং সাংখ্যাদিবর্মনাং দোষ" 
কণ্টকবৈশিষ্ট্যাৎ তদ্রহিতং বেদাস্তবতৈব শ্রেয়োহর্থিভিরাস্থেয়মিতি ॥ ৪৫ ॥ 

অর্থাৎ।--*বি প্রতিষেধ (তুল্যবলনিরোধ ) বশতঃ শক্তিবাদ নিঃশ্রের়স কারণ হইতে পারে না । 

শক্তিবাদ সর্বশ্রুতিস্থৃতি যুক্তিবিরোধহেতু তুচ্ছ। শ্রতিস্থৃতি মতে ঈশ্বর “পরম+ বলিয়া উত্ত 
আছেন। যাহাতে তাহার বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত হয়, তাহা অধম। স্থৃতিশে এইরূপ উক্তি আছে। 

৬ষ্ঠ--৩, 



২৪৪ ভারতবর্ষ । 

চ শবে বিশ্বোৎপত্তির অনস্ভাবনা খ্যাপিত হইতেছে। এবন্িধ নানা কারণে সাংখ্যাদি গথ 

দোষকণ্টকবিশিষ্ট মনে করিয়া শ্রেকাথী ব্যক্তিগণ বেদাস্তবর্ অনুসরণ করিবেন? 
বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়), এইরূগ বিভিন্ন প্রকার বিচার-বিতর্কের অবতারণায় আপন- 

আপন মত্ডের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে প্রযত্বপর হুইয়াছেন। এই একই বেদান্ত-হৃত্রের ব্যাখ্যায় 
শ্ীমৎ বলদেব বিগ্াভূষণ যেরূপ অভিপ্রার় প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন, 

জ্ীমৎ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে অনেক স্থলে তাহার আবার প্রকারাস্তর 

দেখা যায়। বিদ্তাতৃষণ বৈঞ্ণব-ধর্মের প্রতিষ্টা-কল্পে নারায়ণ বিষুকেই 
সর্বকারণ-রূপে প্রতিপন্ন করিবার উদ্োস্তে ষে যুক্তি অবলম্বন শ্রেয়ঃ বলিয়া! অনুভব 

করিয়াছেন; শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের “সোহহং*-বাদ-খ্যাপনে তাহা অন্তরূপে ব্যাথ্যাত হইয়াছে। 

এক সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুর মধ্যেই ভাব-প্রবাহের যখন এতাদৃশ বিভিন্নতা, তখন. 

অন্ত সম্প্রদায় সে বিভিন্নতা যে গুরুতর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই বেদাস্ত- 

সুত্জে বা তাহার ব্যাখ্যায় ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্্দমমতের অযৌক্তিকতা 

গ্রতিপাদ্দনের যেমন চেষ্ট| হইয়াছে; অন্তান্ত ধর্মমসম্প্রদায়ের দর্শনকারগণও তেমনই তদিতর 

সম্প্রদায়ের মতকে অর্ক-কুঠারে ছিন্ন-বিছিক্ন করিয। উড়াইয়া দিয়াছেন। একদেশদশী-বূপে 

এক পক্ষের যুক্িই আমর! প্রকাশ করিলাম বটে; কিন্তু একটু স্থির-ধীর-ভাবে দেখিলে অন্ত- 
পক্ষের যুক্তিও বড় অল্প তীক্ষ-ধর-সম্পন্ন বলিয়া মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্থলে বেদাস্ত-মত খণ্ডনে, 

জৈন-দর্শনিকগণের কয়েকটা অচ্চ্ছ্যে যুক্তির অবতারণা করাও এ ক্ষেত্রে তাই আবশ্তক বলিয়া 

মনে করিতেছি । অধিক বলিব কি, শঙ্করাবতার শ্রীমচ্ছন্করাটার্য্ের যুক্তিও যে অনেক স্থলে 

ছিন্ন হইতে পারে, সে আলোচনায় অনেকেরই তাহা প্রতীতি হইবে। পূর্বোক্ত “নৈক শ্মিনন- 
লভ্ভবাৎ» (২য় পাদ, ২য় অঃ, ৩৩শ হত্র)নুত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্যযও “অস্তি নাস্তি' মূলক 

জৈনযতের গ্রাতিবাদ করিয়াছেন ) বলিয়াছেন,_-“উষ্ ও শৈত্য যেমন একযোগে অবস্থিতি 

করিতে পারে নাঃ অস্তিত্ব ও “নাস্তিত্ব' সেইরূপ একই পদার্থ সধ্বন্ধে প্রযুক্ত হুইন্কে পারে 

ন11৮ কিন্তু জৈন-দার্শনিকগণ তাহার কি উত্তর দিয়া থাকেন, তাহা অনুধাবন করিয়। 

দেখ! যাইতে পারে। অধুনা-প্রকাশিত জৈন-সম্প্রদায়ের একথানি ইংরাজী গ্রন্থে এ সম্বন্ধে 

কিরূপ যুক্তি-তর্ক অবশ্পষ্িত হইয়াছে, নিয়ে তাহা প্রকাশ করিতেছি ।* সেই ইংরাজী অংশের 
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মন্মার্--একই পদার্থ সম্বন্ধে আছে ও নাই” ('অন্তি” ও 'নান্তি) শব প্রয়োগে বিরুদ্ধ 

বাদ-জনিত দৌঁষ ঘটে ;--শঙ্করাঁচার্ধ্য এই হিসাবেই ও কথ! কহিয়! থাকিবেন। তর্কবাদে 

অভিনাস্তির এ পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব একই পদার্থে তিষিতে পারে না সত্য) কিন্ত 
সমাবেশ চিস্তার মধো,- মননে বা! সন্কল্পে, এ যুক্তির স্থান অবশ্তই আছে। কোনও 

অন্।সঃ। পদার্থ যদি নির্দিষ্রূপে নির্ণীত ও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত না হয়, তাহ! হইলে তৎ- 
সম্বন্ধে চিন্তা ও জ্ঞান মুহামান হয়। যাহা “ক এবং যাহা! “ক'-নহে, তাহাকে যদি একই 
পদার্থ বলি, অভিন্ন-বাঁকে সংজ্িত করি, তাহ! হইলে সেই বাক্যেরও কোনও অথ” পরিগ্রহ 
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হ৩৬ ভারতবর্ষ । 

হয় না। যাহারা পরস্পর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাহাদের অভিন্ত্ব কি প্রকারে সম্ভবপর ? সাধারণ 
তর্কবাদ এই কারণেই শিক্ষা দেয়,-_চিস্তায় পার্থক্য আছেই, আর সে পার্থকা ভিন্ন চিন্তার 
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বিভিন্ন দার্শনিক মন্প্রদাঁয়ের বাদ-বিতগ্। ২৫৭ 

অস্তিত্ই অসম্ভব। আবার শুধুই যে পার্থক্য আছে, তাহাও নহে। পাঁথকোর সঙ্গে সঙ্গে 
কতকগুলি সম্বন্দও বিদ্বমান। প্রত্যেক পদার্থই তাহার অতিরিক্ত অন্য পদাথেরি বিষয় স্মরণ 

করাইয়া দেয়। «এইটি বলিলে «সেইটি”র ভাব মনে আসে) এখানে" বলিলে 'সেথানে'র 

সম্বন্ধ জাগরুক হয়; 'এখন' বলিলে 'তথন/-কার স্মৃতি উদয় হইয়া! থাকে । এইকপ প্রতোক 

পদাথ? প্রতোক সপ্তাব, অন্ত ভাবের বা অবস্থার সহিত সন্বন্বযুক্ত আছেই আছে। এ যদি 

মানিতে হয়, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, যাহ! 'ক? এবং যাহ! 'ক”-নহে--এ 

ছইয়ের মধ্যে সন্বন্ধ৪ অঙ্গীকার করিতে হয়। এইরূপে বুঝা যায়, একের সহিত অন্তের 
বৈপরীত্য বিজ্ঞাপন করিলেই তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের বিষয়ও সপ্রমাণ হইয়া যায়। 

অন্তের সহিত যাহার প্রভেদ নাই এমন যে পদার্থ, তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব ও অচিজ্ঞানীয়। 

সর্বতোভাবে বৈপরীতাসম্পন্ন পার্থকা-বিশিষ্ পদ্দাথের অস্তিত্ব-খ্যাপন ম্বতঃবিরোধ-জ্ঞাপক ; 

কেন-না, অন্ত হইতে পৃথক সব্বা মনন করিলেই সে 'অন্ঠের সম্বন্ধ আপনা-আপনিই 

আসিয়! পড়িবে । এবংবিধ বৈপরীত্য-বাঁদ সম্পূর্ণ-রূপ যুক্কিহীন। নির্দিষ্ট বিষয়ের চিন্তায়, 

তাহার বিপরীত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের বিষয় নিশ্চয়ই স্চিত হয়। দৃষ্টান্ত দ্বার! 

বিষয়টা এইরূপে বুঝিতে পারা যায়। মনে করুন, এই একটী ঘট-_সীমা-বিশিষ্ট পদার্থ । 

উহাকে সীঘা'বশিই মনে করিলেই উহ্হার সীমার একটা পরিমাণ আছে, বুঝিতে হুয়। 

কিন্তু সেই সীমা উহার আত্মগত বা অন্য কোনও পদার্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট? উহার 

সে সীমা ও নিজে করিয়াছে__না, অন্ত কিছুর বিগ্যমানতা-হেনট ঘটিয়াছে 1? এখানে নিশ্চয়ই 

বুঝা! যায়, এ ঘট ভিন্ন “অন্ত কিছু' উহার সীমার নির্দেশক হইয়া দাড়াইয়াছে। অতশ্ব 

প্রতিপন্ন হয়, এ ঘটের সীমা! তদ্িতর পদার্থ দ্বারাই সুচিত হয়; এবং ঘটের অন্তিত্ব 

স্বীকার করিতে হইলেই অগ্ঠ কিছু (ঘট ভিন্ন অন্ত কিছু) মান্য করিতে হয়। এইরূপ 

ঘট মনে করিলে, তাহার আকার, বর্ণ প্রভৃতির বিষয় মনে আসে। সেই সকল বিভিন্ন 
ভাব-উপাদান লইয়াই ঘট-পদাথের অস্তিত্ব। এই সকল বিষয় বিবেচনা! করিলেই বুঝা 

যায়, যে বিভিন্ন ভাব-সমষ্টি ঘট-পদার্থের জ্ঞাপক) তাহা! প্র ঘটে আছে অথবা নাই-_ 

“ঘট? শব্দের উল্লেখে সেই উভয় ভাবই জ্ঞাপন করে । এইরূপে, ঘটের অন্তি-নান্তি- 

মুলক যে সাধারণ ধর্ম, তাহার প্রতাখান করিলে ঘটের ঘটত্বইই লোপ পায়। অতএব, 

এ পক্ষে শঙ্করাচার্যযের যে যুক্তি, তাহ! প্রনাদ-পরিশূৃন্ নহে। জৈন-দর্শনের মতে প্রত্যেক 

পদাথই তাহার আত্মগত চতুর্বিধ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধঘুক্ত ) পরস্ত পরগত সে চতুর্বিিধ 

বিষয়ের সহিত সে কোনরূপ নন্বন্ধবিশিষ্ট নহে। পসর্বমস্তি স্বব্ধপেন পররূপেন লাম্তি ৮৮) 
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২৩৯ ভারতবর্ষ ৷ 

অথ, আত্ম-রূপের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ, পর-রূপের সহিত তাহার সে সব্ন্ধ নাই। সেই 
ঘটের দৃষ্টান্তই এ পক্ষে প্রমাণ-স্বন্গপ মনে কর! যাইতে পারে। ঘটের অন্তিন্থ (বিস্তমানত। ) 

সপ্রমাণ হয়--চতুর্ব্বিধ বিষয়ের সহিত তাহার সন্বন্ধ-হেতু । প্রথম--দ্রব্য ১ মৃত্তিক ঘটের 
উপাদানভূত, সুতরাং দ্রব্য বিষয়ে মৃত্তিকাঁর সছিত তাহার সম্বন্ধ আছে বলিতে পারি। 

দ্বিতীর--€ক্ষেত্র' (স্থান); ঘট কলিকাতায় বা যেস্থানেই অবস্থিত হউক, সেই ক্ষেত্রের 

(স্থানের ) সহিত তাহার সব্তন্ধ স্বীকার করিতে হয়। তৃতীয়-_'কাল+ ) শীত ব' গ্রীন্ম যে 

কালেই তাহার বিদ্ভমানতার বিষয় অনুভব কর! যাঁউক, তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ অপরি- 

হার্ধ্য। .চতুর্থ--“ভাঁব' (বর্ণাদি)) ঘট শ্বেত বর্ণ হইতে পারে, কৃষ্ণ বর্ণ হইতে পারে, 

অথবা! তাহাতে জলাদি ধারণের একট! পরিমাণ থাকিতে পারে; এবংবিধ সঘ্বন্ধকেই ঘটের 

চতুর্থ সন্বন্ধ বলিয়! শ্বীকার করা যায়। ফলতঃ, পূর্বোক্ত চতুর্ববিধ সন্বন্ধই ( স্ব-চতুষ্টয় ) 

ঘটের 'অন্তি' ভাব-জ্ঞাপক এবং তন্বারাই ঘট “সৎ রূপ” অভিধায়ে অভিহিত হইয়া! থাকে । 

অন্তপক্ষে “পটের' দৃষ্টান্ত অন্থধাবন করিয়! দেখা যাউক। প্রীরূপ ভ্রব্য-কাল-ক্ষেত্র-ভাব চতুর্বধ 
বিষয়ের সহিত নম্বস্যুক্ত বলিয়াই পটের পটত্ব প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু সাদৃশ্ঠ-সন্বন্ধ সত্বেও পট-_ 
পটই, পট কখনও ঘট নহে। সেখানে «“পটের' *অন্তি'-ভাব অঙ্গীকার করিব বটে; কিন্তু 

ঘের «নাস্তি'-ভাব স্বীকার করিতে হইবেই ; সেখানে ঘট “নান্তি', ঘট অসত-বূপ। এইরূপে 

ঘটের ক্ষেত্রে পটের “নান্তি-ভাব এবং পটের ক্ষেত্রে ঘটের 'নান্তি'-ভাব পর্য্যাযক্রমে 

মানিয়। লইতে হয়। ফলতঃ, প্রত্যেক পদার্থই তাহার আত্মগত চতুর্বরিধ উপাদান- 

বিষয়ে "অন্তি'-ভাবাপন্ন ; আর পরগত সে চতুর্বিধ উপাদান-বিষয় তাহার 'নান্তিত্-জ্ঞাপক । 

যদি বলা যার--প্রত্যেক পদাথই প্রত্যেক পদারের সহিত পূর্বোক্ত আত্মগতভাবে ও 
পরগত-ভাবে সন্বন্ধযুক্ত আছে; তাহা হইলে সকলই অভিন্ন এক হইয়া দীড়ায়; তাহ। 

হইলে), আলোক ও অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, জীব ও অজীব, একত্ব ও বহুত্ব, সাস্ত ও 

অনন্ত, জ্ঞান ও জ্ঞানের পন্থা, পরস্পর-বিপরীত-ভাবাপন্ন সমস্তই ঘঅভিন্ন একপিগাকারে 

পরিপত হুইপ়। যায়। তখন কোনও পদাথের সহিত কোনও পদার্থেরই আর পার্থক্য 

স্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু সে অভিন্নত্ব-সে একত্ব আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির 
ধ্যান-ধারণার অগম্য। কেন-না, জ্ঞানে বস্তপক্ষে ও সত্যপক্ষে স্বাতন্ত্য ও বিভিপতাই 

প্রকট হুইর়! আছে। এ ক্ষেত্রে শ্বয়ং শঙ্করের বাক্যই শঙ্করের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হুইয়! 
দাড়ায় না কি? তিনি যখন বলিলেন--"জীবই ব্রহ্গ”; তখনই কি স্বীকার করিয়। 

ওয়! হইল না-_ব্রঙ্গের সহিত সম্বন্ধে 'জীব' শ্বতন্ত্র “অসৎ পদার্থ । যদি ইহা অস্বীকার 
কর, সকলই অভিন্ন এক বলিগ্া অঙ্গীকার কর, তাহ! হইলে জীব হুইতে স্বতন্ত্র সেই 
ষে অজীব (অসৎ), তাহাকে ও ব্রহ্ম বলিয়া মানিয়! লইতে হয়। তাহা হুইলেঃ তোমার 

যে বক্ষ, তিনিও “অসৎ অজ্ঞান বা মাগ্না, মধো পরিগণিত হন। কিন্ত এরূপ সিদ্ধান্তে, 

বন্ধের যে প্রক্কত শ্বরূপ-সেই যে বিশুদ্ধ সৎ, তাহ! উড়িয়া! যায়। অন্তএব 'অস্তি' 
স্বীকার করিতে হইলেই 'নাস্তি' শ্বীকার আবশ্ঠক হইয্লা পড়ে; প্নৈকন্মিনসস্তবাৎ*--নত্রই 
ব্যথ' প্রৃতিপঞ্ণ হগ। | 



বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বাঁদ-বিতগ্ডা | ২৩৯ 

বাদ-বিবাদের অধিক আলোঁচন! নিশ্রয়োন। পুর্বেই তো বলিয়াছি, যে পক্ষ যখন 

প্রবল হইয়৷ উঠ্িয়াছিল, যে পক্ষে যখন জ্ঞানী মনীধিগণের প্রধান্ত গ্রতিষ্টিত হইয়াছিল; 

সে পক্ষের স্ুৃতীক্ষ বিতর্ক-অস্ত্রে অপর পক্ষ তখনই বিচ্ছিন্ন হুইগ্ 

পড়িয়াছিল। সকল ধর্দ-মতের অভ্যুদয় সম্বস্ধেই এই দৃষ্টান্ত দেখিতে 
পাই। সাংখ্যগণ যখন জ্ঞানে -গুধে গৌররাঘ্বিত হন, তখনই তীহাক্ 

অন্যান্ত দার্শনিক-সন্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া! বলিয়াছিলেন। বৈদাস্তিকগণের 

মধো যখন শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্ের গ্তা্ মহাপুরুষের অবির্ভীৰ হয়, তখন অপর সকল 
মতবাদই বেদাস্তবাদের নিকট নতশির হুইয়াছিল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ের বিজয়-বৈজযস্তী 

উভভ্তীন হয়-_-লে কোন্ সময়ে ?--যখন ভারতবর্ষের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই বৌদ্ধ- 
ধর্মের পরিপোধণ-কল্পে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জৈন-ধর্দের সু গ্রতিষ্ঠ বিষয়েও এ 

একই জ্ঞানবলের সহায়তা স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানাগ্ি গ্রকুষ্টরূপে গ্র্ঘলিত ন! 

হইলে পারিপার্থিক পদার্থ-নিচয়কে ভন্মপাৎ করিবেই ব1 কি প্রকারে? আর তাহার দিব্য- 

জোতিঃই বা বিকাশ পাইবে কি প্রকারে ? সুতরাং যে পক্ষ যখনই আপন জ্যোতিঃশবিশ্তারে 

সমর্থ হইয়াছে, যে পক্ষ যথনই প্রতিপক্ষকে নিশ্রভ করিতে পাগ্গিয়াছে, শ্বীকার করিতে 

হইবে--তখনই সে পক্ষ এক অসামান্ত অলৌকিক জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন 

সম্প্রদাকে বিচারে পরাভূত করিয়া আপন সম্প্রদায়ের প্রধান্ত-খ্যাপন অমাঞধষিক অনৈসর্সিক 

শক্তিমত্তার লক্ষণ, দন্দেহ নাই। সেই শক্তি যখন যে পথে ক্ফুর্তি লাভ করিয়াছে, সেই 
পথই তখন সরল,ন্গম ও সদৎপথ মধ্যে গণ্য হইপ্নাছে। অথব! ভাবাস্তরে বলিতে গেলে 

বলিতে পারি, বিভিন্ন সমাজের বিপরীত গ্রকৃতির মানুষের জন্ত যে পথ যখন উপযোগী বলিগ্না 

স্থির করিয়াছেন, সেই পথই তথন শ্রীন্গবান ধর্মাস্তরের মধ্য দিয় প্রকারাস্তরে প্রদশন 

করিয়! গরিয়াছেল। নচেৎ, কোনও ধর্মমতই মানুষকে ভ্রাত্তপথে পরিচালিত করিবার 

জন্ত প্রবর্তিত হয় নাই, এবং কোনও ধর্মপথকেই আমরা কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া মনে কন্িতে 

পারি না। এ জগতে নান! প্রকৃতির নান। লোক বসতি করে। জ্ঞানের তারতম্য সকলেরই 

মধ্যে দৃষ্ট হয়। সুতরাং, তাহাদের সকলের জন্ত এককপ শিক্ষার ব্যবস্থ! কখনই বিহিত 

হইতে পারে না। আমরা মনে করি, সেই কারণেই ধর্দশমতের বিভিন্নত1,--শিক্ষা-গ্রণালীর 

তারতম্য ভাব। কোন্ ধর্মমত যে উচ্চ এবং কোন্ ধর্সশমত যে অন্চ্চ, এ ক্ষেত্রে সে 

ভাব আমাদের মনে আদৌ স্থান পাইতেছে ন। পরস্ত সাধকের ও সাধনার তারতম্য 

অনুসারে সকল ধর্মের মধ্যেই উচ্চানুচচ গতিলাভের পথ পরিস্কৃত হইগা আছে। এক্ষণে 

এ ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে,--তবে বিয্লোধ-বিতগ্তা কেন? তবে বিভিন্ন দার্শনিক 

মতের ঘ্বন্দে সত্যতত্ব এত জটিল করিয়া তুলিয়াছে কেন? নানা প্রকারে এ প্রশ্নের সমাধাম 

কর! যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সৎকথার আলোচনায় মনে সন্ভাব বন্ধমূল হয় ;--লতেয 
সন্ধানে মন সংপথে প্রধাবিত হইতে শিখে। ছ্বিতীদদতঃ, ভ্রাস্তি বুদ্ধি স্বাভাবিকী) ছসতে 
প্রবৃত্তি মানুষের চিত্ততোধিনী; স্থতরাং মিথ্যার মধ্য দিয়া, বিতর্কের মধ্য দিয়, ভ্রম বুঝিতে 

পারিয়১ চিত্ত যদি সতের প্রতি প্রধাবিত হয় )১--এ পক্ষে সে প্রয়ামও ব্যর্থ নছে, মনে কষা 

সর্ববদর্শন 
সাগ-প্রসঙ্গ। 



২৪৬. ভাঁরতবর্ধ। 

যাইতে পারে। অবশ দরশশনিকগণ এততুভয় বুদ্ধি প্রণোদিত হুইয়! বিতর্কে প্রবৃত্ত হন কফি না, 

তাহা বলিতে পারি না । ক্ষিত্ত শান্ত্রালোচনায় শুভফল-প্রাপ্তি পক্ষে বিশ্বাসবানু হইতে গারিলে, 

বিভিন্ন দবার্শানক সম্প্রদায়ের বিতর্ক-বিতগ্ার মধ্যে পুর্ববোক্ত সিদ্ধান্তই উপপন্ন হয়। বিতর্ক 

কি লইয়1? বিতগ্ড কিসের জন্য? মাত্র নাম ও সংজ্ঞা! ভিন্ন অন্ত আর কিসের বিরোধ 

মনে হইতে পাপে? মুলে সকলই এক দেখি; বস্তপক্ষে সকলেরই অনুসন্ধ্যের একই 

সামগ্রী বলির! বুঝিতে পার) অথচ, পরস্পরের মধ্যে দ্বন্ৰের পারশীমা নাই । সকলেরই 
সদ্ধানের বিষন্--'সৎ (সত্ায)। “নখ (সভ্য) যাহা, তাহ! চিরাদনই “সৎ (সভ্য) 

আছে। যাহ! আজ "সৎ (সত্য), তাহা কাল 'অসৎ (মিথ্যা ) হইতে পারে ন!। 

ভাপিচ, যাহা! একরূপে 'সৎ (সভ্য )১ তাহা অন্তরূপে “অসৎ (মিথ্য। ) কথনই সম্ভবপর 

নছে। “সত (সভ্য) যাহা, সকল কালে সকল অবস্থায় তাহ! সৎ (সত্য) আছে। 

বিতর্ক--কেধল তাহার শ্বরূপ বুঝাইবার জন্ত। যাহার যেরূপ ঝুঁদ্ধ, যেরূপ জ্ঞান, তান 

সেইভাবে উহ! বুঝাইৰার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিতণ্ডা ততিনন আর অন্ত কিছুই নয়। 

কেছু কহিলেনঃ-স+ত্য-্সতা হয়; কেহ কহিলেন--স্+অ+ত্্1য্1অ- সত্য হয়। 

বিগ! প্রায় এই রকমে:ই । কেহ বা ভাষাস্তরে ভাবান্তরে “সচ, কেহ বা টুথ (৮48) 

ইত্যাদি রূপে সতের |নদ্দেশ ক।রয়। দিলেন। নস্তপক্ষে যাহা, তাহা অপারব্তিত 

রছিল; কেবল তাহ বুঝানর জণ্তই যত গণ্ডগোল ঘটল। এইরূপে, মানুষকে যেমন সতের 

অনুসন্ধিৎন্থ দেখি, তেমনই আবার তাহাকে তাহার এই সাংসারিক আত্যন্তিক ছুঃখ-নিবৃত্তির 

অন্ত লালাফ়িত দেখি। সেই যে তান্থার আত্যাস্তক ছুঃখ-নিবুত্তির খঅবস্থা-কল্পনা, সেখানেই 

'আবার কত বিরোধ ? নাম-সংজ্ঞাই কতবিধ! কেহ কহিলেন--মোক্ষ, কেহ কহিলেন-- 

মুক্তি, কেহ কছিলেন--টকবল্য, কেহ কহিলেন--নিঃশ্রেয়স্ঃ কেহ কহিলেন-নর্বাণ, 

কেহ কছিলেন--সোহহং, কেহ কহিলেন--সত্ব। যতই সংজ্ঞার ও বিশেষণের পার্থক্য 

থাকুক না কেন, দার্শনিকগণের সেই যে অবস্থার পরিকল্পনা, বস্তপক্ষে তাহ! কখনই 

বিভিন্ন হুইতে পারে না। আহাধ্য বলিলে যাহা বুঝায়, গন্গ বলিলেও তাহাই বুঝায়। 

হর্ণস্থানট বলিলে ঘযাহ। বুঝান্ন, সোঁণার পাত্র বলিলেও তাহাই বুঝায়। অতএব, অনুমন্থোয় 

বিষয় সম্বন্ধে কোনই পার্থক্য প্রতিপন্ন হয় না। দ্বন্দ কেবল-_অন্ুসন্ধানের পদ্ধতি লইয়া। 

তাহাও আবার অনেক স্থলে একই পরিণামমুপক ) অগচ, দৃষ্টি-বিভ্রম-হেতু বিষম বৈষম্য-মূলক 

বলিয়া! অনুভূত হয়। আমরা 'বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বাদ-বিতও1' অভিধায়ে এই যে 

গ্রদঙ্গের অবতারণ! করিয়াছি, এবং ইহারই মধ্যে এক সম্প্রদদার কর্তৃক অপর সম্প্রদ।য়ের 

প্রতি ষে তীব্র বিভর্ক খাগ নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়াছি) তাহারই যদি মুল অনুসন্ধান করি, 

স্বরূপ অবগত হইবার চেষ্ট! করিঃ তাহাতেই বা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই ন! 

কি--বুঝতে পারি না: কি--বিভ্রম তাহাদের নয়। বিভ্রম আমাদেরই বুঝিবার। বলদেব 

বিস্ভাভূষণের ভাষ্যে বেধাস্ত“হ্ত্রের ব্যাখ্যায় যে মত পরিবক্ত হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন ধর্দ- 

সম্্রদাঝের প্রন্তি অনেক স্থলে অন্যায় আক্রমণ হইয়াছে বলিয়! সিদ্ধান্ত হয়।,. তবে তিনি 

যে সম্থ্দায়ের পরিপোষক, যে সম্প্রদায়ের শুভ-কামনায় তিনি গৃহীতত্রত, তাহার পক্ষে 
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উরূপ ব্যাখ্যা নিশ্চঃই অস্বাছাবিক নছে। বৈষ্ঞব-সম্প্রদামকে নারায়ণ বিষুর শরণাপন 
হইবার উপদেশ ,দিতে গিয়। তিনি বদি বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেন, 
তাহা হুইলে তাহার সম্প্রদায় যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, তাহ! অপেক্ষা অনেক দুরে 

পিছাইয়। পড়িত। ন্ুতরাং আপন সম্প্রদায়ের উন্নতির পথ প্রদর্শন পক্ষে তিনি থে 
পন্থ। পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিতে চাছি না। আঅধিকারিবিশেষের 

নিকট কীর্তিত হইলে, অনেক স্থলে সাম্যে বৈষম্য ও বৈষম্যে সাম্য আনয়ন করে। যে 
আশীবিষ সাক্ষাৎ মৃত্ু-ম্বরূপ, বিজ্ঞ ভিষকের হুস্তে তাহাই আবার প্রাণ-রক্ষার উপাদানভূত 

ভেষজে পরিণত হইয়! থাকে । তন্বাভিজ্ঞ ও তন্বানভিজ্ঞ জনের নিকট একই সামগ্রী বিপরীত 

ফল প্রদান করিয়। থাকে, তাহা আমর! সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিম! থাকি। অতএব 

সকল স্থলে সমান শিক্ষা প্রচার অযৌক্তিক বলিয়াই মনে করি। বলদেবের ব্যাখ্যা যখন 

প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার আবশ্তকতা ছিল-- ইহাই মনে করিতে হইবে। কিন্তু তন্দার! 

কেহ যেন বিভ্রান্ত ন| হুন, অন্তান্ত বাদে কোনও সত্য নাই বলিয়া! ভ্রমে না পড়েন, 
এ সকল কথা বলিবার ইহাই আমাদের উদ্দেগ্। 

তার পর, এ প্রসঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ সুত্রে ষে বিষয়টী বিশেষভাবে উল্লেখ কর! হইয়াছে, 
ইজনাচার্য্যগণের 'পনর্তিত “দ্যাদ্বাদে, এবং ণনৈক স্মিন্নলস্ত বাঁ” এই বেদাস্ত-সত্রের শঙ্কা চা্ধা- 

রুত ব্যাখ্যা যে বিষম সংঘর্ষ ঘটিয়াছে; তাহার কি কোনও নিরাস 

হইতে পারে না? শঙ্বরাচার্য্য বিভ্রম-গ্রস্ত, কি জৈনাচার্য্যগণ বিভ্রমগ্রস্ত, 

কে তাহা সাহস করিয়! কহিতে পারেন? এ্রঁছুই বিপরীত মতের মধ্যে 

কি কোনরূপ সমতা 'দৃষ্ট হয় না? আমরা কিন্তু মনে করি, ছুই মতের কোনও মতই প্রমাদ- 

পূর্ণ নহে। শক্করাচার্ধ্য যাহা খ্যাপন করিয়াছেন, তাহাও ঠিক ; আবার জৈনাচার্যাগণ যাহা! 

পিঞ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাঁও অঠিক নহে। ছুই সম্প্রদায় দুই ভাবে দুই দিক হইতে 
লক্ষ্য করিয়াছেন। স্মতরাং দৃষ্ট বস্তু ছুই ভাঁবে প্রতিভাত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ছই- 

জন মহাসাগর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। একজন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া! সংবাদ দিলেন,__- 
মহাস।গর অনন্তবিস্তৃত) আর একজন ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করিলেন,-- «মহাসাগর 

অতলম্পর্শী।» অজ্ঞজন মনে করিল, এী ছুই জনের একজন নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা কহিয়াছেন । 
অথচ ছুই জনই যে সত্য কথ! কহিমাছেন, তাহা সুনিশ্চিত । কিন্তু ছুই জনের মুখে 

দুইক্ধপ পরিচয় গুনিয। অজ্ঞ জনের মনে মহাসাগর সম্বন্ধে ধদি ভ্রম-ধারণ! জন্মে, তাহার জন্য 
সাহারা কখনই অসত্যবাদদী হইতে পারেন না । সাঁধারণ-বোধ্য এবন্বিধ সাদৃগ্ত খ্যাপন--তর্ক- 

শান্ত মতে দোষহ্ই হইতে পারে। কিন্তু বস্তপক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝ! যায়, উভয় 

ব্যখ্যাই একার্-বোধক। এক ব্যাখ্যা *বস্ত-মুলক, অপর ব্যাথ্যা--'ভাব্-মূলক। যখন 

প্রকৃত সেই স২, পদার্থকে (পদার্ণ সংজ্ঞাই দিতে হইল) বুঝাইতে হইবে, তখন তাহার সহিত 
অন্তের (অসতের ) সম্বন্ধ কখনই সুচিত হইবে না বা হইতে পারে না। 'সৎ-অবিমিএ ও 
সতের সহিত অসতের, সতোোর সহিত মিথ্যার সংযোগ নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করা যায় না। 

শঙ্করাচার্ধ্য যে উপমা প্রদান করিয়াছেন, শৈত্যের সহিত উষ্ণতা! একত্র খাঁকিতে পারে: 
৬৩৯ 

স্ই 'একে। 

সকলই সম্ভব। 
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ন| বলিগ়। যে মন্তবা প্রকাশ করিয়াছেন? তাহাতেই বুঝ! যাঁয়, তিনি "বস্ত-পক্ষ ধরিয়াই 

বিচান় করিয়! গিগ্লাছেন। আর জৈন-দার্শনিকগণ যে দিক দিয়! বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা! 
তাঁবান্গগত বলিয়াই মনে করা যাইতে গারে। লক্ষ্য-_শ্বরূপ-তত্ব-প্রকটন। ধিনি যে ভাবে 
সতা-তত্ব ব্যক্ত কর! যুক্তিযুক্ত বলিয়! মনে করিয়াছেন, তিনি সেই তাবেই তাহ! প্রকাশ 
করিয়! গিয়াছেন। এইনপ ছুই দিক হইতে ছুই ভাবে দেখার দরুণ ব্রহ্গের পরিচয়ে শ্রুতি 

কখনও বলিয়াছেন--“যতে ব ইমানি ভৃতানি জায়স্তে” পবিশ্বস্ত কর্তা ভুবনস্ত গো ॥ কখনও 
বলিয়াছেন--“নিগুণং পরমং ব্রহ্মা । ফলতঃ, যিনি সর্বশ্বরূপ, তিনি নিগুণ হইলেও গুণময়, 

আবার গুণময় হুইলেও নিগুগ। তিনি অবিস্তমান্ হইলেও বিস্তমান্, বিস্তমান্ হইলেও 
অবিগ্যমান। এই লক্ষ্য রাখিয়। “নৈকনম্মিনসম্তবাৎ* সুত্রের অর্থ অন্যরূপেও উপপত্তি করিতে 

গারি। আর তাহা! হইলে, বোধ হয় সকল সপ্রদায়ের সর্বপ্রকার বিরোধ ভঞ্জন হুইয়। 
যাইতে পারে। প্র সুত্রের অর্থ যদি করি--'একে সকলই সম্ভব) তাহাতেও মোষ হয় 

না। যেখানে দুই 'ন' আগম (“ন+ একন্মিন 'ন” সম্ভবাৎ)7 সেখানে “হা, অর্থ স্বীকার 

সমীচীন নহে কি? পূর্বাপর অর্থমঙ্গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এ ভাব মনে আপিতে 

পারে। পূর্ববর্তী দ্বাত্রিংশ সুত্রে "দর্বথান্ুপপত্রেশ্”” বাক্যে, পুর্বব-পুর্বব ধর্মম-মত-সমূহের 
খণ্ডন করিয়া তাহাদের অন্ুপপত্তির বিষয় ঘোষণ| করা হইল। শেষ বল! হুইল, 
*নৈকম্মিন্সসস্ভবাৎ।* অর্থাং, আর সকল প্রকার বিষয় বিতর্কের স্থান; কিন্ত এক” স্বীকার 

করিলে সকলই সম্ভব হয়, অথাৎ পর্ব-সম্ভবের হেতু--সেই 'এক+ 3 সেই “একে” সকলই 
সম্ভবপর। আমরা এই দৃষ্টিতেই দেখি। এই দৃষ্টিতেই বিভিন্ন বিপরীত দাশনিক মতবাদের 
সামঞ্জন্ত সাধিত হয়। সর্বদর্শনের যদি কিছু সার নিষফষাষধণ করিতে পার! যায়, সেই 'এক, 

শ্বীকারই সেই সার-নিফাষণর ভিততিস্থানীয়। সেই একের অন্বীকার-হেতুই নাস্তিক্যাদি 

দর্শন হেয় বলিয়! পরিগণিত। আর, সেই একের অঙ্গীকার হেতু অন্ান্ত দর্শন-শান্তর-সমূহ 
জগতে সুপ্রতিষিত, এবং বিতর্কের সহজ বিভেদ্দের মধ্যেও পরস্পর সমতা-প্রাপ্ত। দর্শন- 

শাস্ত্রের সমন্ৃয়-সাধনে অনুসন্ধিৎস্ হইলে, অনুসন্ধানকারী নুনিশ্চয় সে সন্ধান লাভ করিতে 

সমর্থ হছুন। ন্বব্ধপ অবগত হওয়াই সকল দর্শনের মুল লক্ষ্য। কেহ বলেন--বিবেকো- 
দয়েই নিঃশ্রেয়স ; কেছ বলেন-__অবিষ্তার উন্মূলনই অভী& ফল-লাভ) কেহ বলেন-_ 

পরমাত্ম! জীবাস্মার সাক্ষাৎকারই মোক্ষ; কেহ বলেন--তত্ব-জ্ঞানেই মোক্ষ লাভ হয়। 

ভাষাঁভাষে এইরূপ সামান্ত পার্থক্য থাকিলেও প্ররক্রিয্না-পদ্ধতির মধ্যে সামান্ত ইতর-বিশেষ 
থ|কিলেও) মূল বিষয় সর্বত্রই অভিন্ন দেখিতে পাই। প্রক্কতি-পুরুষ-বিবেক প্রভৃতির 
যে অধকার অবদান, তাহারই নাঁম--সর্বছঃখনাশ। সাত্খের এই যে সিদ্ধান্ত; যোগ 
সাধনার মধ্যেও ইছাই অভিব্যক্ত। কিব! বৈশেধিকঃ কিব| স্তাক়, সর্ধগুই এঁ ভাবেরই 
ক্রীড়া দেখি। কম্দ দ্বার! জ্ঞান সঞ্চয় কর, জ্ঞান-সুলে ম্বরূপ প্রত্যক্ষ কয়,--এ ভিন্ন 
নৃতন শিক্ষা কি আর স্সাছে? কি আর থাকিতে পারে? 

গাজর টি উরারারারাতাতারাছ 



দ্বাদশ পরিচ্ছেদে। 

প্রীগভারতেতিহাসে প্রথম সম্রাট ূ 

? ধর্মশশকিই রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা কয়ে,--ধর্দশর্তির সাহাযোই চ্্রণুপ্ত রাজশজির প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন ;- 

চন্ত্রুপ্ত কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন,_-ঠাহাকে জৈন-ধপ্মাবলন্বী বলিয়া! বিশ্বাস করিবার যুক্তি-পরম্পর! /--চল্রগুণ্ডের 

অমরত্ব চাণকোর প্রতাব)--কালিদান যেমন বিক্রমার্দিতাকে অমর করিয়া গিয়াছেন,চাণকা সেইরাপ 

উন্ত্রগুপ্রকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন /--চন্ত্রগুপ্তের আঁবিভাব-কাঁল,--তাহার অভ্যুদয় ও রাজাকাল সম্বন্ধে নান! 

মতের আলোচনা,-জৈন মতে তাহার রাজ্যাব্ধ ;--অন্লাধারণ মানুষ চাঁণকা,--ভাহার হ্যায় মহাজ্ঞানী। মহা. 

বাজনীতিক এবং মহা-শতিশালী পুরুষ অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করে $--চাঁণকোর বংশাদ্ির বিবরণ এবং তাহার 

সহিত চন্রগুপ্তের মিলন*বৃত্তাপ্ত ;--অর্থশান্ত্ রচনায় চাণকোর কুতিত্ব,--তন্দীর চন্ত্রগুপ্তের রাজাশীসন" 

প্রণালীর আভাষ-প্রাপ্তি /--চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে স্বদেশে ও বিদেশে যে সকল কিন্বদস্তী প্রচারিত আছে, তাহার সার 

নিক্ষাষণ ;--চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে বিবিধ বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন,--সে সাম্রাজা সত্য-সমুক্ত সমাজের আদর্শ-গ্বানীয়। ] 

প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত-খ্যাপনে আমাদিগকে পুনঃপুনঃ ধর্ম ও ধর্দ-সম্প্রদায়ের শুস্জ 

উত্থাপন করিভে হইতেছে । আধুনিক ইতিহাসের ধারামুসারী কেহ হয় তে। প্রশ্ন উখীপন্ 
টির করিতে পারেন--ইতিহাস লিখিতে গিয়া! এ অবাস্তর প্রসঙ্গ কেন? কিন্তু 

রাজ-শক্তি প্রসঙ্গ যে অবান্তর নহে, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বোধগম্য হয়। 

প্রতিষ্ঠা করে। কেন-না, ভারতবর্ষে যত ধর্ম্মমতের ও যত ধর্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, 

সেই সকল ধর্মামতের ও ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান্যের উপরই ভারতের রাজশক্তি প্রতিষ্ঠান্বিত 
দেখিতে পাই। ভারতের ধর্মনৈতিক উন্নতিই তাহার রাজনৈতিক উন্নতির মূলীভৃত 
প্রতিপন হয়। আধুনিক ইতিহাসের গণ্ডীর বাহিরে যে দৃষ্ত প্রত্যক্ষ করি, সেখানে তো 

সে ভাব পরিস্ফুট হইয়া আছেই; পরম্ত অধুনা বাহ! 'প্রাগ-তিহাদিক কাল' বলিয়া! 

বিঘোধিত হয়, সেখানেও সেই দৃহা দেখিতে পাই। মামিডনাধিপতি আলেকজাগারের 
ভারতাগমনে পর হইতে ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ বলি! যাহারা মনে করেন? 
তাহাদিগের প্রতীতির অন্ত দেখাইতে পারি, সে ইতিহাসেরও আরম্ত--ধর্ম্ের ভিত্তির উপর। 

আলেকজাগার যখন ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন, তখন কোন্ শক্তির 
ক্রিয়া পরিলক্ষিত হুইগ্লাছিল? কেবল অস্ত্রবলে নহে, কেবল বাহুবলে নহে;--এক 

দৈবশক্কির ক্রিয়াই তখন ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিল ;--এক প্রশী-শক্তির লীলাই 

তাৎকাঁলিক বিচ্ছিন্ন তারত-রাজ্যকে একনুজে গ্রথিত করিয়া বিস্তৃত বিশাল অগ্রতিতবশ্দী 

সাম্রাজ্য মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিল। সেই সমম্নের কথাই বলিতেছি,-যখন ঝাজ- 

চক্রবর্তী চক্্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধিরনঢ,--ষখন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ তাহার 

প্রাধান্তের নিট নতশির। তাঁৎকাঁলিক ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থার 
বিষয্ন পর্যযালোচন! করিলে, ভারতে ধর্মশক্তির সহিত রাজশক্তির অভেন্ত অচ্ছেত্ত সন্ন্ধের 



২৪৪ ভারতবর্ধ। 

বিষয়ে স্পইই প্রতীতি জন্মিবে। যে জৈনধর্শের পরিচয়-গ্রসজে এই খও “পৃথিবীর 
ইতিহাসের অনেক স্থান পধ্যবসিত হইয়াছে; পেই দৈন-্ধর্শ-রূপ শক্তির বিহ্যাৎ-প্রবাহ 

তখন হ্হ?য়ে হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছিল। চন্্রগুপ্ডের স্থান শক্তিশালী তেজন্বী পুরুষে সেই 
ধর্মমতের প্রভাব মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়া] দাঁড়াইয়াছিল। জৈনধর্শ যেমন অন্তির, 

পার্খে নান্তির' সংযোগ ঘোষণা করে; আসক্তির পার্খে অনাসক্তির (ত্যাগের) ক্রিয়াও সে 

সময়ে সেইরূপ প্রবল হইয়াছিল। জৈনধর্দ যখন শিক্ষা দিল-_ত্যাগই সার-সামগ্রী; আর 

জনসজ্ঘ যখন দলে দলে সেই ত্যাগের মহীর়শী মহ্মায় মুগ্ধ হইয়! পড়িল; মেধাবী চক্ুগুপ্ত 

সেই সুযোগ গ্রহণ করিলেন,--সেই ত্যাগের অস্ত্রে আপনার শক্তি-সঞ্চয়ে সমর্থ হইলেন। 

স্থবিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক যেমন একই কেন্ত্রশক্তিকে নান! ভাবে নানা রূপে পরিচালন করিতে 

সমর্থ হন) অগ্সি ও জলের সমবায়ে স্থষ্ট বাম্পশক্তি লইয়। তিনি যেমন আপন ইচ্ছামত 
কখনও রেলগাড়িতে, কখনও ব1 গ্রীমারে, আবার কখনও বা অন্ত কোনরূপ কল-পরিচালনে 

নিযুক্ত করেন; জৈনধন্মের অভ্যুণয়রূপ সজ্বশক্তিকে লইয়া! অশেষ ধী-শক্তি-সম্পর চন্দ্রগু্ 

সেইরূপ শক্র-দলনে সাস্জ্য-স্থাপনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। শক্তি যদি প্রস্তত 

থাকে, আর কৃতী ব্যক্তির যদি সে শত্তি করতলগত হয়, তাহ! হইলে তদ্দারা তিনি যথেচ্ছ 

সুফল লাভ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জৈনধর্শমতের প্রাধান্থে মানুষের মন মায়া 

মমতা-পরিশুন্ত হইয়াছিল; এমন কি, আত্মদেছে প্যস্ত-_জীবন-ধারণে পর্য্যন্ত তাহাদের স্পৃহ1 
ছিল না। এইরূপ সর্কত্যাগী সন্লাস-ব্রতধারী জৈনগণের সহায়ত! পাইয়াই সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় 
চন্দ্রগুপ্ত কৃতকাধ্যতা লাভ করেন, তাৎকালিক ইতিবুত্ত অনুসন্ধান করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। 

এখানে একটা সংশর়-গ্রশ্ন উঠিতে পারে। সর্বত্র জীবদর্শন এবং জীবে দয়! যাভাদের ধন্ম-শিক্ষার 

মূল, তাঁহার কেন লোকবিধ্বংসকাঁরী বিষম সমরে সহায় হইবেন? কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি 
তো, ত্যাঁগে ও আসক্তিতে অবিচ্ছিন্ন সূন্ধ, শক্তির ক্রিয়া এক দিক দিয়া হইবেই হইবে৷ 

আমরা তাই "কাম ও নাম শব্দদ্ধগকে অনেক সময় সমানাথ-বোধক বলিয়। মনে 

করি। সে হিসাবে, যে জন যত নিফাম, সে জন তত সকাম নির্দেশ করিতে পারি।* 

* নহামতি কবিরের একটা দৌহায় এই উক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখিতে পাই ( কবির বলিযছেন,__ 
“বন্ধন নির্বঙ্গন ভগ নির্ব্ধীন বন্ধন হোয়।” বিভিন্ন পণ্ডিত এই পংক্তির বিভিন্নরূপ অর্থ লি্ধাধণ করিতে 

গারেন। অর্থ হইতে পারে--.ষে জন ভগবানের চরণে বাধা গড়িয়াছে, তাহার ভব-বন্ধন যুক্ত হইয়াছে ) কিঞ্$ 

যে জন দে চরণে আপন।কে বাধিতে পারে নাই, সংসারের বদ্ধন তাহাকে দৃটরূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অর্থ 

হইতে পারে-'বন্ধনই নির্বন্ধন অর্থ(ৎ এশসক্তিই অনানকি ; এবং নির্বন্ধনই বন্ধন অর্থাৎ অনানক্তিই আসক্তি ।+ 

বন্তপক্ষে ছুই অর্থই এক। আর; তদঞ্গসারেই আমরা বলিতে পারি। সকামই নি্চাম, নিষ্ষামই সকাম যখন 

ইহনংসারে পুত্রকজত্রাদির ব1 ধন-সন্পন্তির প্রতি মানুষ আলজ্ত হয়. তখনই তাহার আমঞ্িকে মকাম বলা-যায়। 

কিন্তু তাহার সে আমি ধথন নেই ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়। বিখমজ পরিব্যাপ্ত হইয়। পড়ে, তখন তাহার সে 

আনি অনাসক্তি মধো গণা হয় $--ভাহার বন্ধন তখন নির্ধন্ধন হুইয়। যায়। উপস্থিত ক্ষেত্রে এই হিসাবে 

নিঞচামকে সকাম বলিতে পার যে, ভাহার। দকল সংসার-কামন। পরিহার-পূর্ববক নিষ্কাদ হইয়াছিলেন বটে / কিন্ত 
জগতের জীবের হিতসাধন-কাঁমন। ভাহাদের অগ্তরে জাগরুক হইয়াছিল ;--ভাহাদের বন্ধন নির্বন্থীল হইলেও 
নির্বধ্ধন বঙ্চন হইয়| দাড়াইয়াছিল। 



প্রাথভারতেতিহ।নে প্রথম সম্রাট । ২৪৫ 

ল৬ঃ, জৈন্ধর্দ্ের অনুরাগী জনরূগ নিষ্কাম অস্্র-সমুহ গ্রস্তত ছিল। অস্ত্র নিজে নিফাম হইপেও 

কামনার অংশভূত জনের হস্তে পড়িয়া তাহার ক্রয়! আবশ্তস্তাবী হইয়া পড়িয়াছিল) আর 
তাহারই গ্রভাঁবে চন্দ্রগুপ্তের মৌর্য-সাআজ্য প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, 

প্রাগ-ভারতীয় ইতিহাসেগ ধর্মশক্তিকেই রাজ-শক্তিব প্রতিষ্ঠাতৃরূপে প্রকট দেখি। 
এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, চন্দ্রগুপ্ড কোন্ ধন্মীবলম্বী ছিলেন? তিনি হিন্দু ছিলেন, 

কি বৌদ্ধ ছিলেন, কি জৈন ছিলেন।_-তিনি কোন্ ধর্ম মান্ত করিতেন? অধুন! মৌধ্যরাজ- 
ই বংশকে নুতরাং চন্ত্রগুপরকে পারস্তের অধিবাসী এবং পারসিক রক্ত" 

কোন্ ধর্মাবলম্বী সংশ্রবধু্ত বলিয়া এক মত বিঘোধিত হইয়া থাকে ।* সে মত যে ভিক্তি- 
ছিলেন? হীন কল্পনা মাত্র, তাহাতে সংশয় নাই। ন্ুতরাং সে মতে আদৌ 

আস্থাস্থাপন করিতে পার! যাঁর না। অপিচ, চন্ত্রগুপ্ড যে ব্রা্ষণ্য-ধন্ীসারী হিন্দু- 

নৃপতি ছিলেন, তৎপক্ষেও কোনও প্রমাণ নাই। পরস্থ মাতৃ-পক্ষে দৌঁধাশ্রিত বলিয়াই 

তাহার বিষয় প্রখ্যাত আছে। বৌদ্ধনৃপতিগণের নামের মধ্যেও তাহার নাম সন্গিবিষ্ট 

দেখি না। এদ্রিকে জৈন-শান্ত্রে ও জৈন-গ্রবাদাদিতে তাহার সম্বন্ধ সর্বথ। গ্রকীর্তিত 

দেখি। চন্দ্রুপ্তড যে একজন গৌড় জৈন ছিলেন, জৈন-গ্রস্থের একটী বর্ণনায় তাহ! 

বেশ উপলদ্ধি হয়। এক সময়ে মগধ-রাজ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। 

জৈনাচার্যা ভর্রবাছ (ভদ্রবহু ) আপন দলব্ল সহ সেই সময় দাক্ষিণাতা-গ্রাদেশে গমন করেন। 

মহীশৃর-রাজোর 'আাবণ বেলগে!লা? নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়! তাহারা বসতি 

করিয়াছিলেন। সেই হইতে *শ্রাবণ বেলগোল।” এক পবিজ্র স্থান বলিয়। প্রথাত আছে। 

সেই পবিত্র ক্ষেত্রে ভদ্রবাহু জৈন-রীতি অনুসারে ধ্যানস্থ হুইয়৷ আনশনে দেহত্যাগ পুর্ববক 

নির্বাণ লাভ করেন। তত্রত্য জৈনমঠের বর্তমান আচার্যা আপনাকে ভদ্রবাছর অন্ব্তা 

শিষ্য বলিয়া ঘোষণ। করিয়। থাকেন। সেখানে প্রচার, এবং জৈন-গ্রম্থাদিতে ও প্রকাঁশ,-- 

রাভচক্রবর্ী চন্ত্রগুপ্ত সেই ভদ্রবাহুর সম্প্রদায়তূত্ত ছিলেন এবং গুরুর অন্থগমন করিয়। 

৯ ডট্টর ম্পুনার (735. 929০7৩7) এই মতের প্রধান প্রবন্তক। পাটলীপুত্র-নগর সাঙ্সিধো কুমড়াহার 
পর্নীতে আন্ত্কাননে (এই স্থান নবনির্মিত পাটনা-সহরের পূর্ববাংশে রেল-লাইনের দক্ষিণে বা'কিপুর ষ্টেসনের পূর্বব- 

দক্ষিণে অবস্থিত ) একটা স্তপথনন কাঁলে একটা অট্টালিকার ভগ্লাবশেষ তিনি আবিষ্ধীর করিয়াছেন । সেই 
অস্টালিকায় শত-স্তপুযুক্ত একটা প্রকোষ্ঠ হুল? ছিল, তাহার নিদশন প্রাপ্ত হওয়! যাইতেছে। সেই অট্ালিকার 

হলের ও স্তস্তাদির গঠনাদি দৃষ্টে, তিনি সিদ্ধান্ত করেন, পার্শিপৌলিশ-সহরের শত-স্তস্তযুক্ত 'হলের' আদর্শে এ 'হল». 

নিশ্িত হইয়াছিল। আর তাহা হইতে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চান জোরওয়াস্্ীয়ান-ধর্মাবলম্বী পারানকগণ কর্তৃক, 
ভারত ইতিহাসের জোরওয়াহ্ীয়ান্ শাদন-কালে (29955171815 1962109. ০%1901980) 73150089 ) এ জা. 

লিক] প্রস্তুত হয়। চন্দ্রগুপ্তের জননী মুরদিগের কন্য। বালয় মুর! নাঁমে পরিচিত। হন) জার তাদগুসারে সুর 
হইতে মৌধ্যবংশের উৎপত্তি প্রতিপন্ন হয়। এবংবিধ নান। যুক্তির অবতারণায় তিনি মৌর্যাগণকে পারসিকগণের 

মংশ্র“যুক্ত নৃপতি বলিয়া পরিচিত করিবার প্ররয্নাস. পাইয়াছেন।--'আর্কিপ্ললজিকেল রিপোর্ট ১৯১৬-১৪ 
(510102010810581] 60011 1919-14) 2553057 (0০11:015) প্রভৃতিতে এ বিষয়ের গবেধণ। আনছে।: 

ম্পুনারের এ মত এখনও আর্কিয়লজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সর্ধবথ। পরিগৃহীত হস নাই। হতক্ষাং ধ ৮ 

এখন আর বাদ-প্রতিবাদ বৃধ!। যাহ। হউক, এ দিদ্ধা আদে। (তিত্বিহীন | 



২৪৬ ভারতবর্ষ ৷ 

গুরুর সঙ্গে শ্রাবণ বেলগোলাক়” কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন । অধিকন্ধ এরূপ 

কিন্বদস্তী আছে যে, চন্দ্র সেইথানেই গুয়র আদর্শে অনশনে তমুত্যাগ করেন। * যাহা 
হউক, এই উপলক্ষে, দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রায় ছুই শত বৎসর পুর্বে, দাক্ষিণাত্যে 

যে লৈনধর্মের প্রচার হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সংশয় নাই । স্থানীয় গ্রবাদাদির সঙ্গে এবং 
জৈন-শান্ত্রের নানা-স্থালে এই ঘটন! যেরূপভাবে বিজড়িত হইয়া আছে, তাহ! কোনক্রমেই 

উপেক্ষা করা যায় না। জৈন-সম্প্রদায় যে শ্বেতাম্বর ও দিগম্থর দুই শাখায় বিত্বক্ত হন, 

জৈনধর্্ের ইতিহামে যেটি একটা বিপিই ঘটনা; তাহাঁও এই বিষয়ের সহিত সন্বন্বযুক্ত 
সে ঘটনাটা এই,- মহাবীর স্বাধীর দেহত্যাগের প্রায় ছুই শতাব্দী পরে, যখন চন্ত্রগুপ্ত 

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন-__সেই সময়ে, মগধ-রাজো দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত 

হয়। ভত্রবানু (ভদ্রবন্থ ) তখন জৈন-সম্প্রদায়ের আচার্ধা-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ছূর্ভিক্ষের 

ভীষণ গ্রাস হইতে জৈন-সন্নাসীর্দিগকে রক্ষ। করিবার উদ্দেশ্যে শিষ্যান্ুচয়বর্গকে সঙ্গে লইয়! 

তিনি দাক্ষিণাতো কর্ণাট-প্রদেশ যাত্রা] করেন। জৈন-ধর্মাবলম্বী অবশিষ্ট ষাহারা এ দেশে 

থাকেন, তাহার! জৈনাচার্ধ্য স্থলগদ্রের তত্বাবধানে অবস্থিত রহেন। সেই নুদীর্ঘ-কাল-ব্যাপী 
দুর্ভিক্ষের গ্রকোপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, জৈন-ভিক্ষুগণ “সিদ্ধাস্ত”-শাস্ত্র-সমুহ একরূপ বিশ্ৃতত 

হইয়! যাম। পরিশেষে, দুর্ভিক্ষ নিবৃত্ত হইলে, জৈনশান্ত্র-সমুহ সঙ্কলন করিবার জন্ত, 

পাটলিপুত্র নগরে জৈন-ভিক্ষুগণের একটী সঙ্ঘ আছত হয়। ভদ্রবাছ তখনও দাক্ষিণাত্য 

হইতে প্রত্যাবৃত্ব হন নাই। সুতরাং সে সঙ্ঘে তিনি যোগদান করিতে পারেন নাই। যা! 

হউক, সেই সঙ্ঘে ট্জ্ন-ধন্মগ্রন্থ-সমুছ সঙ্কলিত হওয়ার পর হইতে, জৈনগণের আচার" 
বাবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়৷ আসে। পূর্বে নিগ্রন্থগণ সকলেই যেবূপ-ভাবে নগ্রদেহে 
বিচরণ করিতেন, 'ধখন সে ভাঁব পরিত্যক্ত হয়। সর্মযাসিগণ এখন হইতে শ্বেতবর্ণের পরিচ্ছদ 

বাবহার করিতে আরম্ভ করেন। অন্যপক্ষেঃ হুর্ভিক্ষের প্রকোপে যে সম্প্রদায় দেশত্যাগী 

হইয়াছিলেন) তাহার! নগ্রদেছেই বিচরণ করিতেন। ছুর্ডিক্ষ শাস্ত হওয়ার পর তাহার! যখন 

খেতারও দেশে প্রত্যাবৃত হইলেন, তাহাদের মধ্যে নগ্নদেছে বিচরণের প্রথা তখনও 

দিগন্বর সন্প্রদাথের পূর্ণভাবেই বিস্তমান ছিল। ম্ৃতরাং নবমতাবলম্বী শ্বেতবস্ত্রপরিধানকারী 

উৎপত্তি।  জৈন-সম্প্রদান্ের সহিত তাঁহারা আর মিশিতেই সম্মত হইলেন না । পিচ, 
পাটলিপুত্র-সহয়ের সঙ্ঘে সম্কলিত ধর্দ-শান্ত্রের প্রতি তাহার! সম্পূর্ণরূপ বীতন্পৃহ রছিলেন। 

তাহাদের নিকট সে শান্্র-গরস্থ-দমূহ বিপুপ্ত গ্রন্থ মধ্যেই পর্যযবদিত হইল। এই প্রকারে ছুই 

মতের ও দুই সম্প্রদায়ের সহি হইয়! গেল। শ্বেত-বস্ত্রপরিহিত সম্প্রদায় 'শ্বেতাম্বর' নামে এবং 

নগজ-দেছে-বিচরণকারী সম্প্রদায় “দিগন্বর' নামে পরিচিত হইলেন। ৮২ থুষ্টাবে এই পার্থক্য 

পুর্ণরূপে পরিস্ফুট হুইগ্ন! পড়ে। সম্পূর্থরূপ নগ্নতাকেই দিগন্বরগণ সমাগত্ব-লাভ পক্ষে আবশ্তাক 

২১৯ পূর্ব-বরষ্টান্দে দেহণ্ভা্থ করেদ, এবং' সেই লময় তাহার পু বিদুসার রাঁজপদ প্রাপ্ত হন। আন্ত 
বতে প্রকাশ. --সেই দুর্ভিক ৩৯১ পূর্াখোষ্টা্দে চন্্র্প্তের রাজখকাজে সঙ্ঘটিত: হইয়াছিল' এবং সেই সমর 
উ্মগণের সঙ্গে দাক্ষিশাতে গিয়। তিনি অনশনে জীবন বিসঙ্ন দেন। | 



প্রাগভারতেতিহাঁসে প্রথম সম্ত্রাট। ই৪৭ 

বলিয়। মনে করেন। শ্ষেতাম্বরগণের মতে- _বন্ত্-পরিধানেও সম্যগত্থ*লাভে কোনও বিষ্ম ঘটে 

না। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এবংবিধ পার্থক্যের একটা বিশিষ্ট কারণ আছে। “কেবল জ্ঞান 

ব1 পূর্ণত্ব-লাভের মূলীভূত কারখ--সর্ববিধ কামন! পরিত্যাগ । ক্ষুধ! ভূ! আহার বিহার 

প্রভৃতি সকল কামনার কবল হইতে যিনি পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, তিনিই 'কেবলী? ছুইতে 
পারেন। ঘধিনি তেমনভাবে সর্বত্যাগে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার খআবার অঙাবরণ 

বন্ত্রের আবশ্তক কি? দিগম্বরগণ এইরূপ চিস্তার ফলেই বস্ত্র পরিত্যাগ করেন। শ্বেতাস্বরগণ 

তন্্রপ ত্যাগের উপযোগিত! অস্বীকার করেন না বটে; কিন্তু তাহার! বলেন--বখন 

ংশারে বিচরণ করিতে হইবে, তখন বস্ত্রের আবশ্তকতা নিশ্চই আছে। উভয় 

সম্প্রদায়ের মধ্যে মত-পার্থক্যের ইহাই মুল কারণ বটে; কিস্তু এ ভিন্ন আরও কয়েকটা 

বিশিষ্ট কারণ আছে। তন্মধ্যে চুরাশী প্রকার মতানৈক্যের বিষয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতেই 
পিপিবন্ধ দেখিতে পাই) এবং তর্দরুণ নানাবিধ সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের সুষ্টি হইয়্াছে। 

সেই সকল মতানৈক্যের মধ্যে স্ত্রী-গণকে সম্প্রদায় হইতে পরিবর্জন কর! একটা প্রধান 
মতানৈক্য বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি॥। দিগন্বরগণের মতে, রমণী-সম্প্রদায় যুক্তির 

অধিকাপী নহেন) কিন্তু শ্বেতান্বরগণ স্ত্রী-পুরুষ সকলকে সমতাবে মুক্তির অধিকারী বলিয়া 
স্বীকার করেন। এ বিষয়ে দিগম্বরগণের এতটাই গোঁড়ামী ব1 বাড়াবাড়ি যে, তাহার! 
তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত কুমারী মলীকে (উনবিংশতি তীর্ঘস্করের কন্ত।) রমণী বলিয়াই 
্বীকার করেন না । সে মতে--সে কুমারী নারী-বেশী পুরুষ মধ্যে পরিগণিত। অন্ত 

পক্ষে আবার কি দিগম্বর কি শ্বেতাঘ্র, বাহার! জ্ঞানের উচ্চমার্গে উপনীত হইয়াছেন, 

তাহার! কিন্ত এ দমকল মতবিরোধ লইয়া বিততান্ন প্রবৃত্ত নছেন। তাহার! বলেন।_ 
£শ্বেতাঘ্ঘরই হউন, আর দিগম্বরই হউন, অথবা বৌদ্ধ ব! অন্ত মতাবঙ্গত্বীই হউন, যিনি 
সর্বত্র আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেনঃ যিনি সর্বজীবেই পরষাত্বার 

আধিষ্ঠান দেখিতে পাইল্লাছেন; তিনিই মুক্তির অধিকারী হুইয়াছেন।” যাহ! হউক, ষে 

ঘটন! উপলক্ষে জৈন-ধর্মসন্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল, তাহার সহিত চন্দ্রগুপ্রের 

নাম যখন সংযুক্ত রহিয়াছে এবং তিনি যখন জৈন-সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্ত ও সেই ধর্শ পালন 

জন্ত প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত করিয়াছেন বলিয়! প্রচারিত আছে; তখন চন্ত্রগুগডকে জৈনধর্দাবলম্বী 

ভিন্ন অন্ত ধর্মমবলম্বী বলিয়া কখনই ঘেোষণ। করিতে পারা যায় না। পরস্ত দৈনধর্শের 

নবীন উদ্দীপনার প্রভাবেই তিনি যে নব লাস্রাজ্য-স্থাপনে সফলকাম হুইয়াছিলেন, তাহাই 

প্রতিপন্ন হয়। তাহার রাজত্বের প্রতিষ্ঠা এবং সে রাজ্যের ধ্বংস-সাধন--অভ্যুদয় ও 
অধঃপতন--ছুই দিকেই ধর্ম-সংশ্রব যেন প্রকট হইয়া আছ্ছে। যখন তাহার সাম্রাজ্য 
গ্রতিষ্টিত হয়ঃ তখন জৈন-সম্প্রধায় একসুত্রে আবদ্ধ ছিলেন) তখন তাহাদের মধ্যে কোনই 
মত"ভেদ উপস্থিত হন নাই। কিন্তু চন্্রগুপ্তের জীবনের শেষ মুহুর্তে, তাহার সৌভাগা-্ধ্য 
যখন অন্তমিত-প্রায়; তখনই জৈন-সশ্রদায় বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিশুক্ত হইতে 
'আরম্ত হইয়াছিল। সঙ্বশক্তিই যে অভ্যুদয়-প্রতিষ্ঠার মূলঃ আর বিচ্ছিন্নতা যে অধংপততনের 

ও বিশৃঙ্খলার হেতুভূত, এতদিতিহালেও সেই সিদ্ধান্ত মনোমধ্যে স্থান প্রাণ্ড হয়) 



২৪৬, ভাঁরতরর্ধ। 

এক্ষণে দেখা যাউক, চক্রুণ্ড কোন্ সময়ে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন 
কোন্ সময়ে তাহার একছত্র প্রভাব ভারতবর্ষে বিস্তৃত হুইয়াছিল? বলা বাহুল্য, এ 

সত্বদ্ধে মতান্তরের অবধি নাই। এমন কি, তাহার নাম লইয়াও 
চন্ত্রগুপ্ডের অভাদর-কাল। অনেক বিতর্ক আছে। . পৌরাণিক মতের অনুসরণ করিলে, চন্্রগুণ্ডের 

স্থান ভারত-ইতিহাসের কোন্ পৃষ্ঠার নির্দিষ্ট হয়, সে আলোচনা পূর্বেই 
করিয়াছি। * পরম্ত পুরাণ-পরম্পরার সহিত তাঁহার সম্বন্ধের স্থৃতি-মূল উৎপাটিত করিয়া, 
বর্তমান ইতিহাসের ধারা অনুসারে, আলেকজাগ্ডারের ভারত-প্রবেশ-চেষ্টার গাক।ল 
হইতেই হুত্র ধরিয়া, যদি চন্দ্রগুপ্ের রাজত্বাদির কাল নির্দেশ করিবার প্রয়াস পাই, 

ভাহাতেই বা! ক্ষি তথ্য অধিগত হয়? সে মতে, চন্্রগুপ্তের রাজত্বকাল যে সময়ে নির্দিষ্ট 
হয়, তছিষসস দ্মামর। পূর্বেও আলোচন|! করিয়াছি । + মেগাঙ্থিনীস আনুমানিক ৩০০ 

পূর্বব-খুষ্টান্বে ভারতবর্ষে উপস্থিত থাকিয়৷ ভারতের বৃত্তান্ত-সপ্থণিত 'ইঙ্ডিক? গ্রন্থ সন্ধলন 

করেন। সেই সুত্র ধরিয়া এবং আলেকজাগার গ্ভৃতির আক্রমণ-প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া, 

ইউরোপীয় পর্ডিতগণ সাধারণতঃ ৩২১ বা ৩২২ পূর্ব-খুষ্টাব্ব হইতে ২৯৬ বা ২৯৮ পুর্ব 

খৃ্টাব পর্যান্ত, সাকুংলা প্রায় ২৪ বা ২৫ বতপর কাল, চন্ত্রগুপ্ডের রাজত্ব নির্দেশ করিয়া! 

থাকেন। এদিকে চন্দ্রগুপ্তকে জৈন-ধর্্াবলম্বী বলিয়! ধীহারা শ্বীকার করেন, তাহাদের 

গণনাক্রমে এ রাজত্বকাল আর একরপ নির্দিষ্ট হয়। জৈন-সাধারণেন্গ মত এই যে,-- 

মহাবীর স্বামী ৫২৭ পূর্বব-ুষ্টান্বে (অর্থাৎ বিক্রমসংবতের ৪৭০ বৎসর পূর্বে) নির্বাগ 
লাভ করেন; এবং শ্রী ৪৭০ বতমরের মধ্যে অর্থাৎ ৫২৭ পূর্ব-্রীষ্টাব্দ হইতে ৫৭ পুর্বব- 

থুষ্টাকের (৫২৭--৪৭০-৫৭) মধ্যে চন্ত্রগুপ্তের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। সিংহল-দেশের 

বিবরণে চক্ত্রগুপ্তড ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া প্রকাশ আছে। এদিকে জৈনমন্ত- 

ক্রমে এঁ সময়ের মধ্যে (8৭০ বৎসরে ) বনু বিভিন্ন রাজবংশের অভ্যুদয়-বিবরণ অবগত 

হওয়া যাঁর়। ছুইখানি টজনগ্রস্থে (পতিখ,গালিয়া পর়্গ্লা” এবং তীর্ঘদ্বার গ্রকীর্ণক' ) এ 

সময়ের রাজন্যবর্ণের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হই। যণী,- 

(১) “রং রয়ণিং সিদ্ধিগও অরহং তিখংকরো! মহাবীরে!। 

তং রয়ণিমবংতিংএ অন্ডিসিত্তো পাল রায়! ॥ 

পালগরনে। সট্রী পণ পণ স্বিমাণ নংদাণং। 

মুন্ধমাণং অটসয়ং তীদা পুণ পুস মিস্তাণং ॥ 
বজডিন্ত ভাগুমিঘ্ব! সটীচন্তায় ছোংতি নরসেগে। 

গদতভ সয়মেগং পুণ পড়িবগ্পোতো সগো রায়! ॥ 

গংচয় মাপ! পচ্চয় বাসা ছচ্চে বহুংতি বাদসয়া। 

গরিনিব্বয়স্ন অরহতো! পণ! সগো রায়! ॥* 
(২) প্জং রয়নিং কালগণ "মরি কিখংকরে! মহাবীয়ো। 

“পৃথিবীর ইহ", প্রথম খণ্ডে, মহাভারত প্রসঙ্গে ২৭৭--৯৮৯ পৃষ্ঠায়) সে আলোচনা আই্য। 

1 প্পৃথিনীর ইত্তিহাস"। পঞ্চম খও. ৮৬--৮৮ পৃষ্ঠ! প্রস্থৃতি জুইটখা । 

রী 



প্রাগ্গভারতেতিহাসে প্রথম সম্াট। ২৪৯ 

জং রয়ণিং অবংতিবঈ অহিসিতে! পালগেো! রারা ॥ 
লটী পালগ রঙ্গে! পণ পঞ্ন সম়্ংতু হোঈ নংদানং! 
অট.সর়ং দুরিয়াণং তীসং চি পুস্সমিত্রস্দ ॥ 

বলমিত্ত ভানুমিতা সর্টীবরসাণি চত্ত নরবহুণী। 
তহু গদ্দভিল্লরজ্জং তেরস বরিন! লমন্ন চউ ॥* 

উপরি-উদ্ভৃত বর্ণনাহ্য়ের ভা বার্থ,_-তীর্ঘঙ্কর মহাবীর স্বামী ঘে দিন নির্বাণ-লাঁভ করেল, 

পেই দিন অবস্তীর রাজ! পুসকের রাজ্যাতিষেক হয়। পুলক ৬* বৎসর রাজত্ব করেদ। 

তাহার পর নন্দবংশীর ৯ জন নৃপতি ১৫৫বর্ষ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । তৎপরে 

মৌধ্য-বংশীয় রাজগণের রাঁজত্বকাল ১০৮ বৎসর । তদস্তে পুম্পমিজ্র ৩* বৎসর রাজত্ব 

করেন। তাত্ন পর বালমিত্র ও ভান্ুমিত্র রাজা হুন। তাহারা ৬৭ বৎসর রাওদণ্ড 

পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাহাদের রাজত্বের পর নলবাহছন ব নববাহন (মহবহুণ, 

নভোবাহণ ) সিংহাসন প্রাপ্ত ছন এবং ৪* বৎলর রাজত্ব করেন। ইহার পর গর্দভিল্ 
€ গন্দভিল্ল ) ১৩ বৎমর এবং শক (সগ) রাঙা ৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

পূর্বোক্ত এ বর্ণনায় মহাবীর শ্বামীর নির্বাণ হইতে শক রাজগণের রাঁজত্ব-গ্রাপ্তি 
পর্য্যস্ত রাজগণের নাম ও রাজত্ব-শামনকাল নিম্নরূপ নির্দিষ্ট হইল থাকে; যথা,--- 

(৯১) মহাবীর স্বামীর নির্বাণলাভ *** ০০৯ ৫২৭ পুর্বব-খুষ্টাব্দে। 
(২) রাজ পুলক্ষ ৮৬ ৮০৯ ০৪, ৫২৭---৪৬৭ » 

(৩) নন্দ-রাজগণ 5৯ ৪৪ ০৯ ৪৬৭---৩১২ » 

(৪) মৌধ্য-রাজগণ ১৬৬ ৯৪৬ ৩৪ ৩১২-২০৪ ও 

(৫) পুষ্পমিত্র হিং এরি ৪5৪ ২০৪--১৭৪ » 

(৬) বালমিত্র ও তান্ুমিত্র *** 5৪৪ ১৪৪ ১৭৪--১১৪ » 

(৭) নলবৰাহন বা নববাহন *** পর ৪ ১১৪--৭৪ এ 

(৮) গঞ্ধভিল্ল *** ৮** *** ৭৪--৬১ ৮ 
(৯) শকরাজগণ নি ৪ ৬১--৫৭ 

গ্রাসিদ্ধ দৈনগগ্রন্থকার হেমচন্ত্র “পরিশিষ্ট পর্ষে” যাহা! লিখিয়! গিয়াছেন, তদনুসায়ে-_ 
“এবং চ শ্রীমহাবীরে মুক্তে বর্ষণে গতে | পংচ পংচাশদধিকে চ উক্জগুপ্তোইভবল্প পঃ1% 

মহাবীর স্বামীর নির্বাণ-লাভের ১৫৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ৩৭২ পূর্বা-খু্টাবকে চত্গুপ্ের 
বিদ্কমানতা সপ্রমাণ ছয়। কিন্তু চন্ত্রগুপ্ত যখন তদ্রবান্থর সফ্সামন্ষিক বলিয়া পরিচিত, তখন 

এরূপ কাল-নির্দেশ গ্রমাদ-পরিশুন্ত বণিয়া মনে হয় না কেননা, ভদ্রধাছর বিদ্যযান-কাল 

যে ৩৭১--৩৫৭ পুর্ব-খৃষ্টাকে, তাহ নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না । এরূপ হিলাবে প্রায় 
৬* বদরের ব্যবধান থাকিয়া যায়। জৈমগণের অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে (পুর্বে এই 
মতই উদ্ধৃত হইয়াছে) ৩১২ পুর্ব-খৃষ্টা্দ চন্জরগুণ্ডের বাঝ্য-প্রাপ্তিকাঁল বলিক্জা নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । ছেমচন্দ্র এ সম্বন্ধে গণনার ৬* বৎসন্ধের ভূল করিয়। থাকিবেন। রাজ! পুলকের 

রাজত্ব-কাল গাইার হিসাবে বাদ পড়িক্াছে ব্লিয়াই মনে হয়। জৈনগগ্রস্থেন্তর আরও 
৬ষ্ট--৩২ . টি 
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কয্পেকটী বিশিষ্ট ঘটনায় এ ভ্রম বিশেষ-নূপে বোধ-গম্য হইতে পারে। জৈনগ্রস্থাদিতে 
প্রকাশ, মহাবীর গ্রভু যখন ধর্মশালোচনায় ব্রতী ছিলেন, রাজ। শ্রেণিক তখন রাজগৃহের সিংহাসনে 

অধিঠিত। এ শ্রেণিক--রাজ। প্রসেনজিতের পুত্র। সেই প্রসেনজিৎ--বিদ্বিনীর বা বাভাসার 

নামেও পরিচিত ছিলেন। মহাবীর স্বামীর সম-সামরিক রাজ। শ্রেণিকের উত্তরাধিকারী 
পুত্রের নাম অশোকচন্দ্র ব! কুণিক। তিনি রাজগৃহ হইতে চম্পা-নগরীতে রাজধানী 

স্বানাস্তরিত করেন। উদায়ী--তীাহারই পুত্র ও উত্তরাধিকারী। পাটলীপুত্রনগর এই 
উ্দায়ী কর্তৃক প্রতিহিত হয়। রাজ! উদান্গী চম্প। হইতে পাটলীপুত্বে রাজধানী স্থানাস্ত- 

রিত করেন। উদ্দায়ীর কোন৪ সন্তান-সন্ততি ছিল না। তাহার মৃত্যুর পর নন্দ-রাজগণ 

পটণী-পুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। তাহাদের উচ্ছেদ-সাধনে চন্ত্রগুপ্ত রাজ! হুন। 

মহাবীর ত্বামীর নির্বাণের পর রাজ। কুণিক হইতে রাজ! উদায়ীর রাজ্যশাসনকাশল,. গণনা 
প্রায় ৬* বৎসর দাড়াইতে পারে। এদিক দিপ়্াও, হিসাবে চন্ত্রগুপ্ডের রাজ্যকাল ও১২ 

পুর্ব-খুষ্টাঝে গ্রতিপন্ন হয়। জৈনগণের ইহাই সিদ্ধান্ত । যাহা হউক, এই ৩১২ পুর্বব- 

খুইাব্ব চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল বণিয়া মনে করিলে, পাশ্চাত্য-পগ্ডিতগণের গণনার 

শাহতও বিশেষ কিছু অদামগ্রন্ত থাকে না। ৩১৫ পূর্বব-খুষটাবব মৌর্যয-সাত্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার 
অব্দ বলিয়া আমরা পুর্বে নির্দেশ করিয়াছি ।* ৩১২ আর ৩১৫--এ ছুই হিসাবে পার্থক্য 

বড়ই অল্প । সে ঘোর বিপ্লব-(বশৃঙ্খপার দিনে ঠিক কোন্ দিন তিনি দিংহানন অধিকার 

করিলেন এবং ঠিক কোন্ দিন লোকে তাহাকে রাজ! বলিয়! স্বীকার করিল, তাহ! 

সঠিক নির্দেশ করা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। তবে ৩১২ বা ৩১৫ পূর্ব-থু্াব নির্দি 

করিলেই সকল দিকে সানপ্রস্ত সাধিত হয়। এ হিসাবের সহিত মেগাস্থিনীসের ভারতে 

অবস্থিতি-কালের হিসাবের সামপ্রস্তও রক্ষিত হইয়া যায়। 

কি শ্বদেশে কি বিদেশে রাজচক্রবর্ভী চন্ত্রণ্প্ড সম্বন্ধে অনেক ইতিহাস অনেক 

কাহিনী অনেক কিন্বদস্তী প্রচারিত আছে। তিনি কি অবস্থা হইতে কি শক্তিপ্রভাবে 

ল্পতপ্ডের . বিশাল ভারত-াম্রাজ্যের আধিপত্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন; প্রীতি- 
অমরত্বে হাসিক প্রত্বতাত্বিক সকলেরই এখন তাহ! গবেষণার বিষয়। তিনি 

চাকা | “মুর” নামী এক দাসীর গর্ভজাত পুত্র বলিক্সা প্রখ্যাত। অথচ, তিনি 
ভারতবর্ষের একছত্র অধিপতি ;-_-ইতিহাসে তিনি অমর হুইয়৷ রহিয়াছেন। কিন্তু গাহার 

এই প্রতিষ্ঠার সুল কি? কে ত্তাহাকে ভারতের ইতিহাদে আজ অমর করিয়! রাধিয়াছে ? 

হইতে পারেন--তিনি প্রতিভ17) হইতে পারে--তাহাতে অগ্নিশ্কুলিজ ছিল। কিন্তু 

প্রতিভার অস্কুর আপনি গুকাইয়! যায় না কি-যদ্ি উপযুক্ত সময়ে জলসেচন ন! পায়! 
অগ্রিশ্কুলিদ আপনা-আপনিই নির্বাপিত হয় না কি-_- তাহাতে যদি দ্বতাহুতি ন! পড়ে-_ 
তাহাতে যদি ইন্ধন-সংযোগ না ঘটে! চন্দ্রগুণ্ড-প্রতিভ। পরিস্ফুট হওয়ার বা চন্দ্রগুপ্ত- 

অগ্নিন্ফুলিজে দিগ্দাহী অনলের সৃষ্টি হওয়ার এক শুভ-সংযোগ উপস্থিত হুইয়াছিল। সে 
সংযোগ--দেই অসাধারণ ধীশকিশালী ত্রাঙ্ষণ--চাণকা। মহাকবি ফালিদাল যেমন 

». *ৃখিবীর ইতিহাস*। পঞ্চম খণ্ড, ৬০_০১ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে আলোচন। আষটব্য। 
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ঝাঁজচক্রবর্তী বিক্রমাদিতাকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন, চন্ত্রগপ্তও সেইরূপ মহামন্ত্রী 

চাণক্যের গ্রভংবে ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। আলেকজাগ্ডার ভারতবর্ষে 

প্রবেশের চেষ্টা না পাইলেও, মেগাস্থিনীদ আসিয়া দূতরূপে ভারতের রাজধানীতে 

অবস্থিতি না করিলেও, পাশ্চাত্য-গ্রদেশে দান্দ্রাকোন্টাস, ইতাভিধায়ে এই ভারতীয় 

নূপতির নাম পরিকীর্ভিত না থাকিলেও, একমাত্র চাণক্যই চন্ত্রগুগ্তকে চিরম্মরণীয় 

করিয়া রাখিতেন এবং ইতিহাসে চিরন্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ম্ুতরাং 

গ্রত্বতাত্বিক পঞ্ডিতগণ, অধুনা ধাহার। চন্ত্রণুপ্ত সম্বন্ধে কৌনরূপ গবেষণা! প্রকাশ 

করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন-__তীহার1 প্রায় সকলেই, চাণক্যের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ 

করিয়! চলিম্বাছেন। কুটদর্শী সমালোচকগণ চাণক্যকে যতই মসীবর্ণে চিত্রিত করুন $ 

তাহাদের কুটকল্পনা-মূলে যতই তিনি হেয় বলিয়া পরিগণিত হউন ) ইউরোপের ম্যাকিয়াতেলী 

বা! বিষমার্কের সছিত তুলনায় বতই তাহাকে নিয়তম স্থানে স্থাপন করিবার চেষ্টা হউক ? কিন্ত, 

সকল দ্বিক সমানভাবে বিচার করিয়। দেখিতে গেলে; মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, 

চাঁণকোর স্তায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অসাধারণ রাজনৈতিক এবং অমানুষিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি 

জগতে অন্নই জন্মগ্রহণ করিয়! থাকেন । চন্দ্রগুপ্র-রূপ অস্ত্র অবলম্বন করিয়! তিনি যে মহৎ 

কার্ধ্য সাধিত ক(রিগ1 যান, তাহার তুলন! নাই। একদিকে বৈদেশিক আক্রমণের বিভীষিকা ়, 

অন্তদিকে আত্মদ্রোছের ঝঞ্চাবাতে, ভারতবর্ষের সিংহাসন টলটলায়মান হইয়! আসিয়াছিল ;-- 

মহাসমুদ্র-বঙ্ষে বীচিবিক্ষুন্ধ তরণীর ন্তান্প ভারতবর্ষ প্রমাদ গণিতেছিল। সে ঘোর হর্দিনে 

ভারত-তরনীর কর্ণধার-বূপে চাঁণক্যের সহায়ত চন্দ্রগুণ্ড যদি ন পাইতেন ; পরিণাম কি 

সর্বনাশকর হইত, কে বলিতে পারে? সেই জন্তই বলিতে ইচ্ছা হয়,চাণক্য! যত 

কলঙ্ক-কালিমায় কলুষিত করিয়াই তোমায় চিত্রিত করুক ন| কেন, কৌচিল্যাদি যতই কুনামে 

তোমায় লোক-সমাজে নিন্দনীয় করিবার চেষ্টা হউক না কেন, তোমার অভাব সকল দেশ 

সকল সময়ে অনুভব করিবেই করিবে !, চন্ত্রগুগুকে সিংহাসনে প্রতিহত করার জন্ত অথব! 

তাহার একছত্র প্রভাবে ভারতের রাজশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্ত যে কেবল 

চাঁণক্য প্রখ্যাতি-সম্পন্ন, তাহা নহে )--মহাঁমতি চাঁণকোর মন্ত্রিত্ব-ফলে ভারতবর্ষের রাজ- 

নৈতিক ও সমাজনৈতিক যে অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহাতেই চাণকোর 

স্বৃতি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া আছে। চাণক্য কিরূপ একাস্তিকতার সঞিত কি ভাবে 

সাস্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং কিরূপে তৎকর্তৃক রাজোর শৃঙ্খল! ও জনহিত- 

কর বিধি-বিধানসমূহ প্রবর্তিত হইয়াছিল; উপন্তাসে, নাটকে, কিন্বদস্তীতে--বিশেষতঃ 

তাহার অমূল্য গ্রন্থপত্রে, তাহার নিদর্শন দেদীপ্যমান্ রছিয়াছে। মুদ্রাযাক্ষস' নাটকে 

চাণক্যের যে চরিত-চিত্র দেখিতে পাই, * তাহাতে তাহার চরিত্র সহ দৌযহুষ্ট হইলেও 

তাহার ন্যায় অধ্যবসাযী তীক্ষধী ও কম্ধী পুরুষ সংসারে বিরল বলিয়াই বুঝিতে পারি। 

লোকমুখে কিন্বদস্তীতেও তীছার অসাধারণ শক্তি-মত্তার পরিচয় গ্রান্ড হই। তাহার 

চরিত্রের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ উপাদান--তীহার প্রনীত ও সঙ্কলিত গ্রন্থ-বদ্ধ-সমুহ। তাহার 

* *পুথিবীর ইতিহাস” চতুর্থ খণ্ডে 'মুজারাক্ষস' নাটকের আলোচনায় এভছিবয়ণ অক্টবা। 



২৫হ, | ারতবর্ধ। 

্রন্বরত্ব চন্ত্রগুগুকেও যেমন অমর করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নিজেফেও সেইদ্ধপ 

অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। চন্ত্রগুথের ও চাণক্যেক্স বিষয় আলোঁচন! ' করিতে হইলে, 

তাই এখন চাণফ্যের রচনাবলিই এক প্রধান উপাদান-মধ্যে গণ্য হয়। একদিকে জীফ- 

রাজদূত মেগাস্থিনীসেয় বিবরণ, অন্থদিকে চাখকোর গ্রনথ-যাজি-__ তুলনা সমালোচনায় এই 

হুইের সামজন্ত-সাধনেই চন্তরগুধ-চাণক্যের মহীয়সী মহিমার নিদর্শন পরিদৃশ্মান্। 

চঞ্জগুপ্তের সহিত চাঁণক্যের সধ্ন্ধ এতই অচ্ছেন্ত যে, চত্্রগুপ্ডের কথ! কছিতে হইলে, 

চাণক্যের ধিষয় পর্বগ্রে মনোমধ্যে উদ্দিত হয়। আর, চাঁণক্যের বিষয় আলোচনা! করিতে 

করিতে, চন্দরপ্ের রাজ্যকাল, শাসন-প্রণালী এবং ভাৎকালিক সমাজের 

৮৮৮ রি আচার-ব্যবাঁর সকল বিষয়েই অতিজতা জদ্মে। প্রত্নতাস্বিকগণের 

গবেষণার ফলে, মহাকবি কালিদাসের যেমন অনেক নান ও অনেক কাজ 

অধুনা প্রচারিত হুইয়। পড়িগাছে ) মহামন্ত্রী চাণক্েরও সেইরূপ নান! নাম ও নান! কাজ 

পরিকল্পিত ব! প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। শৈশবে পশিশুবোধকে আমরা চাণক্য-পর্তিতের 

এক অপরূপ প্রতিমুন্তি দেখিয়া! এবং তাহার নামে প্রচারিত কতকগুলি নীতিবাক্য কস 

করিয়া, তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা হৃদয়-মধ্যে পোষণ করিবার প্রস্কাস পাইতাম; যৌবনে 

বিস্তাগয়-পাঠ্য ইতিহাসে স্তাহাকে মৌধ্য-রাজবংশের প্রতিষ্টামূলে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহার 

সম্বন্ধে আর এক ধারণ। অস্তরে স্থান দিতে বাধ্য হইতাম; পরিশেষে এক্ষণে বার্ধক্যের 

সীমায় উপনীত হুইয়। নব নব অভিজ্ঞতার ফলে তাহাকে আর এক নুতন মানুষ বলিস 

অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ-প্রবর বপিয়া--ধারণ। জন্মিতেছে। এখন দ্নেখিতেছি-চাপক্য 

অপাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, অলৌকিক জ্ঞানী ছিলেন, অদ্বিতীর রাজনীতিক ছিঞেন এবং 

একজন প্রখ্যাভ-নাম! প্রতিভাসম্পন্ন গ্রন্থকার ছিলেন। এক অর্থশান্্ গ্রগ্থের আবিষষার 

হওয়ায়, তাহার যশের পদ্ধিমাণ যেন সহশ্র গুণ বুদ্ধি পাইরাছে। “অর্থশাস্ত্ের' বিবয়-বিন্যাস 

ও :রচনা-প্রণালী পরবর্তী রাজগ্ঠবর্গেয়্ ও কবিগণের নিকট যুগপৎ সমানৃত হুইয়াছিল। 

অধিক কি, অর্থশান্ত্রের ভাঘা ও ভাব, দত্তীর এবং কালিদাসের রটনা নখে ও স্থান 

পাইয়াছে বলির গ্রতিপন্প হয়।* এদিকে অপোক-্তস্তাদির লিপি-মধ্যেও অর্থশাস্ত্রে 

* কুমার প্রযুক্ত নরেন্্রনাথ লাহ। মহাশয়ের প্রণীত 'প্রাচীন হিন্দুর রাষ্ট্রনীতি? সংস্রাত্ত ইংজ্জাজী গ্রন্থের 

স্ুমিকায় প্রফেসার প্রযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এই সুইটি বিষল্প প্রতিপন্গ কয়ার জন্য বিশেষ গবেষণা 

প্রকাশ করিয়াছেন। দণ্ডী প্রণীত “ঘশ-কুমার-চরিত্” সং্কৃত-সাহিত্যেক্প এক ব্স্থানীয়। সেই 'দশফুমার- 

চরিতে” অর্থশান্ত্র হইতে যে নকল পংক্তি পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার কয়েকটা পং্ি লিন্কে প্রকাশ করা 

যাইতেছে; যথ1,--"আয়ব্যায়ানং আহঃ প্রথমেৎষ্টমে ভাগে শ্রোতব্যং? ॥ "ন্থিতীয়ে, অন্ঠোহন্তং বিবদমানালাং 

প্রঙ্গানাং আক্রোশৈঃ দহমানকর্ণ; কষ্টং জীবতি” ; * তৃতীয় ক্গাতুং ভোক্ঞ্চ লভতে? ; *চতুর্থে হিরণা প্রতি- 

হায় ছন্তং প্রসারয়ন্্েব উত্তিষ্তি” ) ইত্যাদি। এইরাপ, মহাকবি কালিদাল যে স্থানে স্থানে অর্থশান্তরের 

শবাদির অনুকরণ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ ৮, ৪, 20121117800 ০20 8277%22752 98189 ৪? 

31612-497 “অথ কোঁটিলা :-_কার্ধ।াপাং নিয়োগ-বিকল্লা-সমুচ্চয়! ভবস্তি অনেনৈবোপায়েন নান্তেনেতি নিয়োগঃ 

'অনেন অন্ঠেনবেতি ধিকল্পঃ অনেন চেতি সমুচ্চয় ইতি”, %1০0 15 08165 রি০00 0৩ 4767255। 21০15 

0৮ %7/ 87, 547, 1514) 9198০ 59--শজ কেল্য :-গীগাঃ প্রহৃতরো। লোতং লুঙধাযান্ি দির গত 
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ভাষার অন্দরণ দেখিতে পাই। * এইরূপে যাহার ভাষা ও ভাব দেশেক প্রসিদ্ধ কবিগণ 

কর্তৃক অনুকৃত হয় এবং বাহার প্রযুক্ত শব্ধাদি রাজকীর অনুজাদিতে পরিগৃহীত হয়, তিনি 

যে সাহিত্য-সংসারে যথেষ্ট প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে 

পারে না। বিশেষত, অর্থশান্্গ্রণযননে তিনি যেরূপ সর্বশান্ত্রে অভিজ্ঞতায় পরিচয় দি: 

গিয়্াছেন এবং সকল মতের সামঞ্জশ্ত-সাধনে দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী যে মত প্রকাশ 

করিয়া! গিয়াছেন, তাহা তাহার অগাধ পাগ্ডিত্যের ও তুয়োদর্শনের ফল বলিয়াই সগ্রমাপ 
হ্য়।1 তার পর, পন্যায়ভাষ্ত্ের” রচিত বলিয়! এবং “নীতি-শাস্ত্রের” প্রবর্তক বলিয়। তাহার 

অশেষ গ্রখ্যাতির বিষয় অবগত হওয়া যায় । 'বাৎস্তায়ন” নামে পরিচিত থাকিয়া তিনিই 

্ঠা়ভাব্য” প্রণঙ্গন করিয়! যান; আবার কামন্দকীয় “নীতিসারে' তাহারই প্রভাব পরিস্ফুট 

হয়। “কামস্থত্র" গ্রন্থ তিনিই প্রণয়ন করিয়া! গিয়াছেন--এইরপ প্রসিদ্ধি আছে। এই 

সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে চাণক্যের বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কীর্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হই) 

প্রসিদ্ধ জৈন-গ্রন্থকার হেমচন্ত্র তদীয় “অভিধানচিস্তামণিতে” চাঁণক্যের নামন্সংজ্ঞার এইরূপ 

পরিচয় প্রদান করেন,__প্বাত্্তায়নে মল্পনাগঃ কুটিলশ্চণকাত্মজঃ ৷ দ্রামিলঃ পক্ষিলশ্বামী 

বিষুগুপ্ডোইস্ুলশ্চ সঃ।” কামন্দকীয্প নীতিসারের জরমঙ্গল-টাকায় শঙ্করাচার্যের উক্তিতে 
প্রকাশ»--“বিষুগুপ্তাক্েতি সাংস্কারিকী সংজ্ঞা, চাঁণক্যঃ কৌটিল্য ইতি জন্মভূমি গোত্র 

নিবন্ধনে।* আবার, টীকাস্তরে দেখিতে পাঁই,--কুটে। ঘটস্তং ধান্যপূর্ণং লাস্তি সংগৃহুত্তি ইতি 

কুটলাঃ কুস্তীধানা। ইতি প্রসিদ্ধিঃ । অতএব তেষাং গোত্রাপত্যং কোটিল্যে বিষণুণ্ুপ্তে। নাম।” 
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1 অর্থশান্ত্রে দেখিতে পাই।_-ষে বিষয়ে তিনি কোনর়প মত প্রকাশ করিয়াছেন, টি সং ভিজ. 

ঘ্যক্তিগণ ডাহার পূর্বে কি বালক গিয়াছেন, তাহার আলোচন। আছে। দৃইান-ছলে 'অমাত্যোতগ 

নামক অষ্টম অধ্যায়ের উল্লেখ করি। অমাতা-নির্ধবাচন বিষয়ে তরহ্াজ, বিশালাক্ষ। পলাশ) রা 

কৌঁণপদত্ত, বাতব্যাধি' বাহাদন্তী প্রস্থৃতি পর্বববন্তী মহাজনগণের মত প্রথমে পরি হইযাছে। 

।হার নাক ।ত প্রকাশ পাইরাছে। ইহারই নাম পাওঠ] ও ভুযাদন! 



২৫৪. ভারতবর্ষ । 

অক্ষপাদেন নিঃশ্রেরসহেতৌ শাস্ত্রে প্রণীতেহপ্যুৎপাদিতে চ ভগবত পক্ষিলম্বামিন]! কিমপরমব- 

শিদ্াতে যদথং বার্তিকারস্তঃ।* এই সকল বিষয়ের আলোচনায়, বিষুগুপ্ত, কোটিল্য, চাণকা, 
পর্ষিলশ্বামী, বাতন্তায়ন, মল্পনাগ, দ্রমিল প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তাহার পরিচিত থাকার পক্ষে 

প্রমাণ পাওয়! যায় । অপিচ, টীকাসকলের তাৎপর্ধযান্ুসরণে এবং ধাত্বর্থে চাণক্যাি শব্ের থে 

অর্থ উপলব্ধি হয়, তাহাতেও &ঁ সকল নাম একই ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযুক্ত বুঝিতে পারি। 

“ণকম্য মুনেগোআপত্যাং চণক-্গঞ্গা্দি ষএ*_-এ হিসাবে চণক-মুনির বংশজ বলিয়! চাণকা 

নাম হওয়া সম্ভবপর। আবার শঙ্করাচার্ধোর টাকাক্রমে বাস-গ্রামের নামান্দান্ে চাণক্য 
নাম হইতে পারে ।* কোৌটিল্য নাম এক মতে--গোত্রজ ? অন্ত মতে বংশানুগত। চাণকোর 

পূর্বব পুরুষগণ “কুটল+ বা! “কুস্তীধান্ত' সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, তদনুসারে সেই বংশজ বাক্তি 

£কোৌটিল্য' সংক্ষ! প্রাপ্ত হন) এও এক মত । পুরাণাদিতে কৌটিল্য নামই দেখি। বিষু- 

পুরাণের মতে, কোটিল্য ব্রাহ্মণের চক্রান্তে নন্দবংশোচ্ছেদে চন্্রগুপ্তের রাজ্যাতিষেক হয়। 
শ্রীমত্ভীগবতে কৌটিল্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই উল্লিখিত আছে । বাযু-পুরাণে, ব্রহ্মাগু-পুরাণে ও মত্স্ত- 

পুরাণে কোটিল্য নামেই সে ব্রাহ্মণ পরিচিত। অথশাস্ত্রের রচয়িতাও কৌটিল্য অভিধায়ে 

অভিহিত। “ইহার ক্রোধানলে নন্দ নুপতি বিনষ্ট ও ইহারই চক্রান্তে মন্ত্রিপুত্র চন্ত্রগুপ্ত তৎ- 

সিংহাঁসনে অধিরূঢ় হইলে, ইনি তাহার মন্ত্রিপর্দে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এই কুটিলতার 

মূল-স্বরূপ বলিয়া ইনি কৌটিল্য নামে অভিহিত হন ।” এই মতই সর্বাপেক্ষা প্রবল। যাহ! 
হউক, চাঁণক্য, কৌটিল্য প্রভৃতি নাম বখন একই ব্যক্তি-সন্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়! প্রতিপন্ন হয়, 

তখন প্র সকল নামের সর্ববিধ কার্ধ্যের সহিত সেই একই ব্যক্তির সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইয়! যাঁয়। 

তবে পুরাণাদি শাস্তর-গ্রন্থে গ্রধানতঃ তিনি কৌটিল্য নামেই পরিচিত; এবং জৈনগ্রন্থাদিতে 

চাণক্য নামে অভিহিত । “স্থবিরাবলিচরিত+ জৈন-গ্রস্থে চাণক্যের যে জীবনবৃত্ত হেমচন্ত্র প্রকাশ 

করিয়াছেন, বিবিধ উপকথা পূর্ণ হইলেও, তাহা! পুরাগ-বর্ণিত নন্দ- 

ংশোচ্ছেদ-কাছিনীর সহিত সাদৃশ্ব-সম্পন্ন ; সেখানে, চাণক্য নন্দবংশের 

ংস-সাঁধনে চন্দ্রগুপ্রের সিংহাসনারোহণের সহায়তাকারী। ' প্রারুত-ভাষায় 

লিখিত “জৈননুত্র” নামে এক ধর্ম-গ্রন্থ আছে? চন্দ্রগুপ্তের রাজন্ব-সচিব-রূপে চাণক্যের কৃতিত্বের 

যশোঘোষণ! তাহাতে দেখিতে পাগয়া যার়। 'খধিমগুলপ্রকরণ-বৃত্তি' নামক জৈন-গ্রস্থে 
চাণকোর ও চন্দ্রগুণ্ডের বন্ধুত্ব প্রকীর্তিত। এই গ্রন্থে গ্রকাশ+-তাহাদের মিত্রতা-সম্বস্ধ-হেতু 
নন্দের সংহার সাধিত ও নন্দরাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে, 'সমস্তপশাদিকা, 

চাণকা-নামের 

উল্লেখ । 

কারি 

*. প্রীমের লামে "চাকা? নাম হইয়াছিল, এবংবিধ উদ্ষিতে চাণকোর বাসদ্বানের বিষয়ে একটা ভাব মনে 

আঁদিতে পারে। চাঁণক্য বাঙ্গালী ছিলেন এবং বর্তমান চাণক (বারাকপুর ) তাহার জন্বস্থান ছিল, ইজাতে 

তাহা মনে আসে নাকি? জবচার্কের নাম অনুসারে ই ই্িয়া ফোপ্পানীর আমলে চাক গ্রামের নামকরণ 

হইয়াছিল বলিয়! বে একট! কিখস্তী ছিল) লে মত এখন উপ্টাইয় গিয়াছে। জব চার্ণকের অস্তিত্বের বহু 

পূর্বেও এ চাপক্-গ্রাম যে ছিল, কর্ণেল ইউল প্রাচীন পু খি-পত্রের প্রমাণ দৃষ্টে অনেক দিন পুর্বে তাহা মিষ্ধারণ 
করিয়। গিয়াছে. এ আবস্থায় ও চীন খ্রামের সহিত সেই প্রাচীন মনীহির সন্বদ্ধ-স্থাপনের উপাদাল-সংগছ 
কু হইতে পাবে নাফ? 



প্রাগভারতেতিহাসে প্রথম সম্রট। ২৫৫ 

নামক বিনয়পিটকের ভাষ্যেঃ এবং ম্ধানান স্থবির-কৃত মহাবংশের টীকাঁয়, চাণকযের প্রসঙ্গ 
দেখিতে পাওয়! যায়। কামন্দকীয় 'নীতিসারে, নন্দবংশের উচ্ছেদ ও চন্ত্রগুণ্ডের রাজ্যাভিষেক 
উল্লেখে চাণক্যের বন্দনা কর! হইয়াছে । সেই সুত্রে কয়েক পংক্তি কবিতায় তাহাকে 
যেন জীবন্ত প্রত্যক্ষ হয়। সে কবিতা-পংক্তি-কয়েকটি নিয়ে উদ্ধৃত কর! হইল) যথা;-_ 

"বংশে বিশালবংশ্যানামৃষীণামিব ভূয়্সাম্। 
অপ্রতিগ্রাহকগাং যে! বভুব ভুবিবিশ্রুতঃ ॥ 
জাতবেদাইবার্চিত্মন্ বেদানু বেদবিদাং বরঃ। 
যোহধীতবঝান্ হুচতরশ্চতুরোহপ্যেক বেদবৎ॥ 
যন্তাভিচারবজ্রেগ বজজল্নতেজসঃ। 

পপাত মূলতঃ শ্রীমান্ সুপর্বা নন্দপর্বতঃ ॥ 

একাকী মন্ত্রশক্ত্যা যঃ শক্ত্যা শক্তিধরোপমঃ | 

আজহার নৃচন্দ্রার চন্দ্রগুপ্ডায় মেদিনীম্ ॥ 

নীতিশাস্ত্ামুতং ধীমানথ শান্ত্রমহোদধেঃ | 

সমুদধে নমস্তন্যৈ বিষুগুপ্তান্ বেধসে ॥* 
'মুদ্রারাক্ষল নাটকেও এই ব্যাপারই পরিবর্মিত রহিয়াছে । পরিশেষে--অথশাস্ত্র। অর্থশান্ত্রের 

একটা উপসংহার-বাক্যে, তিনি যে নন্দ-রাজগণের কবল হুইতে বিলুপ্তপ্রায় বিদ্তা, শিল্প 
ও জন্মভূমির উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন, তাহার জীবস্ত-বর্ণনা পরিধৃষ্ট হয়) যথা+__ 

৷ গষেন শাস্ত্র চ শস্ত্রং চ নন্রাজগতা। চ ভুঃ। 

 অমর্ষেণোদ্ধতান্তাশড তেন শান্ত্রমিদংককতম্ ॥ 
যেমন অর্থশাস্ত্রে। তেমনই কামন্দকের 'নীতিসারে' চাণক্যের মহিম! পরিবীর্তিত। কামন্দক 

তে] চাণকযকে গুরু বলিয়। হ্বীকার করিয়া! গরিয়াছেন। প্রচারও এই যে, প্রমাণও এই ষে, 
চাণক্য-নীতি সঙ্কলন করিয়াই কামন্দক প্রাতিষ্ঠাপন্ন হন। চাণক্য যে বেদবিদ্দিগের শ্রেষ্ঠ, 

চাণক্য যে বিদ্বানগণের বরণীয়--কামন্দকের উক্তিতে তাহ! পুনঃপুনঃ বিঘোষত দেখি; 

নীতিসারের প্রথমেই দেখি, কামন্দক গুরুর জয়-ঘোষণ। উপলক্ষে কহিতেছেন,--“যিনি অর্থ- 

শান্ত্ররূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়! রা্ট্র-বিজ্ঞান-রূপ অমৃত উদ্ধার করিক়্াছেন, তাহাকে প্রণতি 

করি।” তার পর তিনি বলিয়াছেন,---'এই বিজ্ঞান রাজগ্তবর্গের বিশেষ প্রিয় বলিয়া আমি 

সেই সর্ববিগ্ভাবিশারদের গ্রন্থের সার-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইতেছি।” চাণক্যের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত 

সারই যে কামন্দকের প্রতিষ্ঠার মুল, এ উত্ভিতে তাহাই উপলব্ধি হয়। চাণক্যের জান-সম্বন্ধে 

তিনি বলিয়াছেন,--“যে!। বভূব ভূবিবিশ্রুত+ ১ “বেদবিদাং বর£, 'বিস্কানাং পারদৃশ্চন; অপিচ,-- 
গ্দরশনাৎ তন্ত সঘৃশী বিগ্তানাং পারদৃশ্চনঃ। 

রাজবিস্তা প্রিয়তম! সংক্ষিপ্ত গ্রন্থমর্থবৎ ॥* 

তার পর, কামন্দক তাঁহার নীতিসারে অর্থ-শান্ত্রের যে অনুসরণ করিয়াছেন, * তাহ! নানারূপে 
৯ শের ভীত চু ও চতুর বসু নীতিগারে সাদ জা হয নাই। তির না 
আংশ) কোখাও রূপান্তরে) কৌথাও বথেচ্ছ ভাবে বিস্তত্ত আছে--প্র(তপন্ন হয়। 



২৪৬ ভারতবর্ষ । 

গ্রতিপন্ন হক্স। অর্থ-শান্ত্রের কয়েকটি অধ্যায় সংক্ষেপে নীতিসাঁরে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং 
কয়েকটি অধায় একেবারে পরিতাক্ত হইয়াছে। এবংবিধ কারণে কেহ. কেহ কৌটিল্য 

ও কামন্দক উততয়কেই 'নীতিলার” গ্রস্থেক্ধ প্রবর্তক বলিক্কা খ্যাপন ক্রিয়া গিয়াছেন। * 

ফলতঃ, দত্তীক্প “দশকুমারচরিতে”, কালিদাসের "ঘুবংশ* প্রস্ৃতি কাব্যে এবং 'নীত্তিসাবে 
কৌটিল্যের «অর্থ-শান্ত্র যে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, তাহাতে কোনই সংশক্ন থাকিতে 

পারেনা । আরঃ এ সকল লম্বন্ধ-হেতু “অর্থ-শান্ত্রের বিদ্তমান-কাল লন্বন্ধেও একট! ভাব মনো- 
মধ্যে জাগরুক হয় ও একট! প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যায় । তাহাতে জানিতে পারি যে, কালিদাস, 

কামন্দক, দণ্ডী ও শোক প্রভৃতির পুর্বে অর্থ-শান্ত্র প্রণীত ও গ্রতিষ্ঠা-প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

অর্থ-শান্ত্র প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া! প্রতিপন্ন হইলেও, উচহ্নার প্রণেতৃ-সম্বদ্ধে কিন্তু অনেক 

প্রকার সংশয়-প্রশ্ধ উত্থাপিত হন্ন। প্রধান সংশযপ,-- কৌটিল্য নামধেয় কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি 

চিনা কর্তৃক প্র গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল, অথব! কৌটিল্য-সংজ্িত রাজনৈতিক- 

প্রকৃত সম্প্রদায়ের এ প্রকার মত বলিয়াই উহ? কৌটিল্য-শান্ত্র-মধ্যে পরিগণিত 
শ্রণেতা কে?  হুইয়াছিল? সাংখ্য-মত বলিতে যেমন সাংখ্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত পণ্ডিতগণের মত 

বুঝাইয়। থাকে ; কৌটিল্য অর্থ-শান্্র বলিতে, তক্রপ সম্প্রদাযগত কোনও ভাব মনে আসে ন। কি? 

অথবা, কৌটিল্য নামা কোনও ব্যক্তির রচনাও এর গ্রন্থে আছে এবং রাজনীতি-তত্বজ্ঞ অপরের 

ঈউনাও উহাতে স্থান পাহযাছে? এ প্রকার সংশয়-প্রশ্ণ উত্বাপনের কয়েকটী বিশিষ্ট কারণ 

দেখিতে পাওয়া যায; এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্য বহু মনীষি ততৎপক্ষে মন্তিফ পরিচালনা করিতে 

বাধ্য হইয়াছেন; এবং তাহাদের সে বিতর্কের ফলে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়া 

পড়িয়াছে। সুতরাং বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে সে আলোচনারও একটু আভাষ প্রদান আবশ্তক মনে 

করি। বাদ-প্রাতবাদ-রূপে ছুই জন জর্মাণ-পণ্ডিতের গবেষণার বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিতেছি । 

মূল তত্ব তাহাতে বোধ-গম্য হইবে। অথশাস্ত্রে'ইতি কৌটিল্য' এবং £নেতি কোৌটিল্য? বাক্য-ঘর 

অনধিক [দ্বসগ্তুতি স্থানে প্রযুক্ত দেখ! যায়। তদষ্টে হিলব্রাণ্ট 1 সিদ্ধান্ত করেন যে, এ 

এস্থ এক ব্যক্তির রচনা নছে, উহাতে সম্প্রদায়-বিশেষের মত প্রকাশ পাইয়াছে। প্রোফে- 

দর জেকবী ; তাহার প্রাতবাদ করিয়াছেন। তাহার প্রতিবাদের সারমর্্ন এই যে, ভারতবর্ষের 

গ্রন্ধকারগণ অপরের মতের প্রতিবাদে প্রারই প্রথম পুরুষ অহং-বাচক শব প্রয়োগ 

করেন না) বিনয়-প্রদর্শন-ব্যপদেশে তাহার! প্রতিবাদে প্রায়ই তৃতীয় পুরুষ ব্যবহার করিয়! 

থাকেন। প্র অর্থশাস্ত্রফে সম্প্রধাপ্নগত গ্রন্থ মনে করিতে গেলে, সম্প্রণায়-প্রবর্তীক যে কে 

* 'সোমদত্ব-উৎপত্তি কথ? গ্রন্থে ছুই স্থানে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। এক স্থানে ( প্রথম থও। প্রথম 

অধারে ) কৌঁটিল্যকে ও কামদ্গককে নীিশান্তের রচাঁ়তা বল! হইয়াছে; এবং আর এক স্থানে (দ্দিতীয় 
অধ্যারে) দণ্ডনীতির পরিচয় প্রসঙ্গে উক্ত আছে,-_'মৌরধয সম্রাটের উপকারের জন্ত ছয় সহম্ম লোকে এরখিত 
করিয়। আচার্ধা বিফুণ্ডগড সংক্ষিপ্ততাবে এই দণ্ডমীতি গ্রন্থ প্রকটন করেন । 

1 [01116015000৮8095 25281194525 28710. 72720816255) 31591531 1908, 
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771586150770/9515 ১১২1) 29225. 005 892.7849, | 



প্রাগভারতেতিহাঁসে প্রথম সম্রাট । ২৫৭ 
ছিলেন এবং শি্যানুশিত্যক্রমে কিন্ূপে উহা! প্রভাবে উপস্থিত হুইল, তাহার একট! 
উল্লেখ ঝ| নিদর্শন ফোথাও পাঁওয়া যাইত। তার পর, প্র রাজনৈতিক মতকে যদি 
কৌ টিপ্য-সম্প্রদায়ের মত অভিধায়ে অভিহিত করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অসাধারণ 

রাজনীতিককেই। বাহার মন্ত্রণাবলে অতবড় সেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইল-- 
তাহাকেই, প্র মতের প্রবর্তক বলিল! মানিতে হইবে। সে শক্তিশালী পুরুষের পক্ষে 

অসম্ভব কি থাঁকিতে পারে? কল্পনায় আমিতে পারে না, অথচ প্রত্যক্ষ ব্যাপার-_ইউ- 
রোপের বিষমার্ক দৈনন্দিন গুরুকার্ধ্যভার বহন করিয়াও বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকগণের 

সহিত মিলিত হইয়া রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির বিষয় আলোচনা! করিতেন? সেইরূপ, অসস্ভব--- 
অথচ সত্য বলিয়! প্রতিপন্ন হয়ঃ-অশেষ রাজকার্যযের মধ্যে বেষ্টিত থাকিয়াও, শিক্ষার্থি 

গণকে তিনি রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা দিতেন; আর, তাহারই ফলে, কৌটিল্য-সম্প্রদ্দায় প্রতিষিত 
হুইর। থাকিবে। রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে তিনি এক নুতন শক্তির সঞ্চার করিয়! গিয়্াছেন। তাই 
অর্থশাস্ত্র, কৌটিল্য-সন্প্রদা়-প্রবস্তিত মত-প্রতিষ্ঠাপক গ্রন্থ-মধ্যে পরিগণিত | তবে 'অর্থশান্ত্রের 
গ্রন্থকার যে একই ব্যক্তি__চাঁণক্য কোৌটিল্য) এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার পক্ষে আরও ষে 

ছুই একট! বিশিষ্ট কারণ নাই, তাহা মনে করিতে পারি না। অর্থশান্ত্র যে বিভিন্ন 
গ্রন্থকারের রচনা, অপিচ উহা যে কৌটিল্য-নাম। ব্যক্তিবিশেষের রচনা নহে, তৎপক্ষে দ্বিবিধ 

প্রমাণ সর্ধবাঁপেক্ষা৷ বলবৎ দেখা যায়। প্রথমঃ,--অর্থশাস্ত্রের ভাষা এতই বিভিন্ন প্রকৃতির 

যে, সে রচনা অভিন্ন ব্যক্তির বলিয়। মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, “কৌটিল্' ( কুটিল- 
ত্বভাবসম্পন্ন) এই নিন্দনীর নামেই বা গ্রন্থকার আপনাকে পরিচিত করিবেন কেন? 

প্রথম যুক্তির প্রতিপোষক এই যে, অর্থপান্ত্রের রচনায় দেখি কোথাও হুত্র-সাহিত্যের 

অনুস্থতি, কোথাও নিরুক্কের অনুককৃতিঃ কোথাও ভাষ্য (গণ্ভ), কোথাও কবিতা । 

মে সকল যে এক কালের ও এক লেখকের রচনা, তাহাতে ঘোর দন্দেহ আসে। 
কোৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র হইতে দৃষ্ান্ত-স্বরূপ নিয়ে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি । ঘখ।,-_- 

(১) “সযোনীয়বহশ্মশান-গ্রাম-পথাশ্চই দাঃ 1” 

“্চতুর্দপডস্সেতুবনপথঃ |” 

"ছিদঝোহস্তিক্ষেত্রপথ |” 

“পরা রত্বয়ো! রখপথশ্চত্বারঃ পশুপথঃ।” 

দদ্ধৌ কুদ্রপণ্তমনুষ্যপথঃ।” 
(২) দেশঃ পৃথিবী; তত্তাং ছিদবৎসমুদ্রাস্তরমুদদীীনং 

যোজনসহত্রপরিমাণং অতির্ধযক্ চক্র বর্তিক্ষেক্জম্ |” 

(৩) “আক রকর্দান্তদ্রব্যহক্তিবনব্রজবণিক্পথপ্রচরান্ 

বারিস্থলপথপণ্যপত্তনানি চ নিবেশয়েখ।* 

(৪) এবিষ্তাবিনীতো! ঝাজাহি প্রজানাং বিনয়ে রতঃ। 

| অনন্তাং পৃথিবীং ভুউ.ক্কে সর্বভূতহিতে রৃতঃ 1 | 
প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলে, এ সফল রচন! বিডি কালের ও. বিভিন্ন জনের রচনা ধা 

৬ষ্--৩৬ 



২৫৮ ৃ ভারতবর্ষ । 

প্রতীত হয় বটে) আর তাহাতে একজনকে অর্থ-শাস্ত্রের প্রণেতা বলিতে মনে সংশর 

আসে সত্য; কিস্ব আর কয়েকটি বিশেষ বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে সে সংশয় শ্বতঃই 
দূরীভূত হইয়! যাঁয়। অর্থশান্ত্রের ভাষায় যে বিভিন্ন সময্নের ভাষার ছায়াপাত ঘটি্নাছে, 
তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, গ্রন্থকার সর্বশান্ত্রপারদশী অসাধারণ পাঙিত্য- 

সম্পন্ন ছিলেন। যাহার অভিজ্ঞতা যত অধিক, তাহার রচনায় তাহ! তন্রপ পরিশ্ফুট। 
এ বিষয়ে সাধারণভাবে একটা তৃষ্টাস্তের উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন। 
এই এক বাঙ্গাল! ভাষার রচনায়, আমর সচরাচরই দেখিতে পাই, টোলের পণ্ডিতগণের 

রচনা-প্রণালী একপ্রকার এবং ইংরাঁজীনবীশগণের রচনা! আর একপ্রকার। প্রথমোক্কে 

স্কৃতশববাছুল্য; দ্বিতীয়োক্তে ইংরাজী শব্দের আড়ম্বর। তাই একই বিষয়ের বর্ণনায় 
অনেক সময্ন দ্বিবিধ লিপিমুখে দ্বিবিধ মূর্তি প্রকট দেখি। অভিজ্ঞতার অনুরূপ ভাঁষা-ভাব 

যে লেখনী-মুখে প্রকাশ পায়, তাহা! কেহই অন্বীকার করিতে পারিবেন না। পগ্ডিতপ্রবর 
চাঁণকোর কণাগ্রে সর্ধবশান্্র বিদ্বমান ছিল। তাহারই নিদশন তাহার গ্রন্থে প্রকাশমান। 

এই শান্ত্রান্তগত দেশে যে সম্বন্ধে যে ভাবে যেরূপ বাক্য প্রকাশ কর! সমীচীন, তিনি 

সেই ভাবেই সেই বাক্য বিস্তস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহার রচনা-প্রণালী সেই তত্বই 
বিজ্ঞাপিত করিতেছে । আপন অভীষ্ট-সিদ্ধির সহায়তার জন্ত, কোনও কোনও স্থলে 

পুর্ব-মহাঁজনগণের বাক্য তিনি যথাধখ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়াও মনে করিতে পারি। 
অতএব রচনা-প্রণালীর বিভিন্নতা-দৃষ্টে অর্থশান্ত্র যে বিভিন্ন লেখকের রচনা, তাহ! প্রতিপ 
হয় না। তার পর, প্র রচনার মধ্যে অভিনব এক সাম্যভাব প্রত্যক্ষ হয়। গ্রগ্রন্থ যে 

এক সময়ে একজন গ্রন্থকার কর্তৃক সঙ্কলিত ও রচিত হয়ঃ উহার ভাষা তাহ! প্রমাণ 

করে। একই ভাষা--প্রদেশ-ভেদে বিভিন্ন মুর্তি ধারণ করিয়। আছে। একই বাঙ্গালা 
ভাষা বা একই হিন্দী ভাষা নানা আকারে প্রকাশমান্ । একই সংস্কতভাষার 
রচনার মধ্যে যতই সাদৃশ্ত থাকুক, কাল-গত বা প্রদ্দেশ-গত পার্থক্য আপনা-আপনিই 

প্রকাশ পায়। কালিদাসের এবং ভবভূতির রচন! তুলনায় সমালোচনা করিলে, প্রাদেশিক 

সতন্ত্রতা অল্লাধিক উপলব্ধি হইবেই হুইবে। শ্রুতির ভাষায় ও স্থৃতির ভাষায় কালগভ 

পার্থক্য আপনিই বোধগম্য হুন্ন। কিন্তু অর্থশান্তে সে বৈষম্য আদৌ দুই হইবে ন1। 

স্থানে স্থানে ভাষা! জটিল কুটিল হইলেও, উহ? যে একই সময়ের সঙ্কলিত ও লিখিত--একই 

প্রদেশের ভাষা, তাহ! বেশ বুঝিতে পার! যায়। এই স্থলে কৌটিল্য চাঁণক্যের বাসভূমি বা 
জনস্থান সম্বন্ধে একট| দৃঢ় ধারণা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইতে পারে। 
যে ভাষা, যে ভাব বা যে বর্ণনা দৃষ্টে মহাকবি কা'লিদাসকে আমর! বাঙ্গালী 
বলিয়া! সিদ্ধান্ত করি, অর্থশান্্র নীতিশান্্ গ্রত্বতির ভাষ।-ভাব-বর্ণনা 

আলোচন! করিলে, কৌটিল্য চাপক্যকেও সেইরূপ বাঙ্গালী বলিয়! ধারণ! জদ্মিতে পারে। 
সাহার বাস-গ্রামেকস বিষন্ন আলোচনায়, বঙগদেশের সহিত তাহার সংশ্রব প্রতিপন্ন হয়। & 

এদেশে ইংরেজ আগমনের পূর্বে বা সমসময়্ে চাণক্য-নীতির প্রচার-্প্রধান্ত প্মরণেও 

*. যেমন ২৪-পরগণায় চাণক ( বারাকপুর ) আছে। তেমনই রাঢে বীরভূম-জেলায়ও এক চাপক গ্রাম আছে। 

চাখকা 

বাঙ্গালী কিনা? 



প্রাগভারতেতিহাঁসে প্রথম সম্রাট । ২৫৯ 

এমেশের সহিত তাহার সংশ্রবের কথ) মনে আসে। আবার অন্ত দেশ অপেক্ষা এই 
বঙ্গদেশেই বা কেন চাণক্য নামের প্রভাব এত অধিক দৃষ্ট হয়? ফলতঃ, চতুর্বিধ 
বিষয়ের প্রতি ' লক্ষ্য করিলে, চাণক্যকে বঙ্গদেশবাসী ভিন্ন অন্যদেশীয় বলিয়া মনে 

করা যায় না। প্রথম,_তীহার ভাষার সহিত বঙ্গদেশ-প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃষ্ত 

ছ্বিতীয়। তাহার চাণক্য নাম জন্মস্থান “চাণক গ্রাম হইতে উৎপন্ন এবং বঙ্গদেশে 

এ লামধেয় গ্রামের বিদ্তমানতা); ভূতীয়,--অন্ান্ত প্রদেশ অপেক্ষ! বঙ্গদেশে তাহার 

বিষয় অত্যধিক প্রচারিত আছে; চতুর্থ”-বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিবিধ আচার-ব্যবহারের 
অনুসরণ তাহার গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। * কেহ কেহ চাণক্যকে পঞ্চনদ-প্রদেশের অধিবাসী 
এবং তক্ষশিল1-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলিয়া! ঘোষণা! করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত 
বিষয়-সমূহ বিচার করিয়৷ দেখিলে, সে সিদ্ধান্ত আদৌ ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়। তঙ্ষ- 
শিলায় চন্দ্রগুপ্ডের প্রাধান্ত বিস্ৃত হুইয়াছিল এবং তংস্ত্রে তথায় চাঁণক্যাদির় গতি- 

বিধি ছিল। এ ভিন্ন, তাহার রচনায়, আচার-ব্যবহারে বা জন্ম-গোত্রে সে পরিচয় 
কিছুই প্রাপ্ত হুওয়! যায় না। পরস্ত, তাহার পিতৃপুরুষগণ ধান্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন, 

এ জন্য তাহার যে “কৌটিল) নাম হয়, তক্ষশিলায় বাসের বিষয় মনে করিতে গেলে 
প্রাচীন টীকাঁকারগণের সে সিদ্ধান্তের সার্থকতাঁও থাকে না। ধান্ত-সম্পৎ বঙদেশেরই 

নিজন্ব; পঞ্জাবের তক্ষশিলায় ধান্তোৎপত্তিয় ও সঞ্চয়ের সম্ভবনা! অল্পই মনে আসিতে পারে। 

সে হিসাবে, যবের বা গমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে বরং বিচার্ধ্য বিষয় হইত। কিন্তু 
অর্থশাস্ত্রে তওুলের বিষয়ই পুনঃপুনঃ উক্ত হুইয়াছে।1 তার পর, মন্ত্রিত্বের উপযোগী 
রাজনৈতিক তীক্ষু-বুদ্ধি বঙ্গদেশীয় উদেয্গী পুরুষেই শোভ1 পায়। রাজপদ-প্রদানে বঙ্গ- 
দেশের ক্রিয়া আধুনিক ইতিহাসে এতই প্রকট হইয়া আছে যে, এ হিসাবেও চাঁণক্যকে 
বাঙ্গালী বল যায়। কেহ কেহ কহেন যে, কুটিল অর্থশান্্র গ্রণয়ন ক্রিয়! তিনি 

£কৌটিল্য” নামে পরিচিত হুন। কিন্তু তাহা বিশ্বান করা যায় না। আপনাকে 
অপরের হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য কেহ কখনও তদ্রুপ সংজ্ঞ। প্রহণ করে না। 

সাধারণ মানুষের এরপ প্রকৃতি কখনই ম্বীকার করা যায় না।$ ভগবদ্তক্ত আপনাকে 

লে গ্রাম যে প্রাচীন, তাহাতে কোনও সংশয় নাই । এখন কোন্ চাগকের সহিত চাণক্ের সম্বন্ধ সির হইতে * 
পারে, অনুসদ্ধিৎমূগণ তাহার সন্ধান লউন। 

* পরবর্তী অংশে এই বিষয়ের আলোচনা আছে । ৃ 

1 পকাষ্ঠপঞ্চবিশতি পল? তওুলপ্রস্থসাধনম্।” ইত্যাদি অর্থশান্ত্র। দ্বিতীয় খণ্ড ১৯ অধ্যায় প্রভৃতিতে 
তঙুলের উল্লেখ উরষ্টব্য। 

$ রাজ-চক্রবন্তী অশোকের অনুশীসনে 'দেবনাং প্রিক্ণ উপাধি দেখ! যায়। কোনও কোনও পতিতের 

মতে। এ উপাধি গৌঁরবজনক নহে 7 উহ হেয়-অর্থ-জ্ঞাপক ; পাঁশিনি তাহার হুত্রে "দেবানাং প্রিন্স ইতি যুর্খে” 
অর্থাৎ ূর্ঘ অর্থে 'দেবানাং প্রয্ণ বাকোর প্রয়োগ হইয়া থাকে,--এইরাপ উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। কেহ 

কেহ আবার প্রতিবাদ করিয়া বলেন,--“অশোক অদাধারখ শক্তিশালী, এবং অতি বুদ্ধিমান রাজ ছিলেন। 

তিনি আপনার গৌরব ঘোবণ| করিতে থাইকা, 'দেবানাং শ্রিষ্ন। উপাধি গ্রহণে, লোক-সমাজে আপনাকে. 
হেয় প্রতিপন্ন করিবেন,_-ইহ। কখনই মনে হয় না। দেবানাং প্রিয় ইতি মূর্খে--খ উদ্ছি পাঁপিবির নে ; 



২৬০. ভারতবর্ষ । 

'্াসাহুদাঁদ' বলিয়া! পরিচিত করিতে পারে; কিন্ত ঘোর বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন জনে লের়প 
সম্ভবে না। সুতরাং “কৌটিল্য' যে চাণক্যের বংশগত উপাধি, তাহ! অস্বীকার করা 

বায়না । আর, তাহা অস্বীকার করিতে না পারিলে,. চাণক্যকে বঙ্গদেশবাসী বলিয়াই 

মানিয়! লওয়! আবশ্তক হয়। বংশগত উপাঁধি।-+নীচার্থবোধকই হউক, আর যাহাই 
হউক, মানুষ তাহ! ব্যবহার করিতে কখনও কুষ্ঠিত হয় না। উচ্চশ্রেণীর পুজ্য ব্রাহ্মণ 

“ঢাক ঢোল” উপাধিতে পরিচিত আছেন বলিয়! যদি কেহ তাহাকে ব্রাঙ্গণেতর বর্ণ 

বলিয়া মনে করে, সে তাহার অনভিজ্ঞত! ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। অতএব, 

চাণকফ্যের কোটিপ্য সং্ঞ! দেখিয়া! অধুন! বাহার নাটকে ও উপন্তাসে তাহাকে ঘোর 
কুটিল ত্রাঙ্গণ রূপে অঙ্কিত করিতেছেন, সে তাহাদের বিষম ভ্রান্তি। তার পর, যে 

ভন কুটিল রাজনীতি (দগ্ডনীতি ) শাস্ত্রের প্রবর্তন! করিতে গিয়া আপনাকে 'কৌটিলা, 
অভিধায়ে অভিহিত করিয়া যান, তিনি সাধারণ মানুষ নহেন,--তিনি নিশ্চয়ই অসাধারণ 

মহাপুরুষ। বুঝিতে হয়--তিনি জ্ঞান-পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, লোকরক্ষার 

জনক এ নীতির প্রবর্তনা করিলেও উহা যে কুটিল বুদ্ধির পরিচায়ক, সুতরাং এ 

নীতি-প্রবর্তকরূপে তিনি কৌটিল্য-সংজ্ঞায় সংজ্কিত হুইবার উপযুক্ত,__ তাহাই মুক্ত-কঠে 
শোষণ করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাহার নীচত্বের নহে, পরস্ত মহত্বেরই পরিচায়ক । & 
চাঁণক্য অসাধারণ শক্তিশালী মহামন! পুরুষ ছিলেন, এতন্ৃষ্টান্তে তাহাই উপলব্ধি হয়। 

চন্দ্র গুপ্ত চাঁণক্যের সম্মিলন সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প-উপাথ্যান প্রচলিত আছে। কবি- 

নাট্যকারের কল্পনা কতরূপে কতভাবে সে চিত্র যে অস্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার 

চা ইন্নত| নাই । প্রকাশ, দরিদ্র ব্রাঙ্গণ চাণক্য একদিন ক্ষুৎপিপাসায় 

চাণকোর কাতর হুইয়! নন্দরাজের ভবনে ভিঙ্গাপ্রার্থ হইয়াছিলেন) আর রাজ। 

মিলন। তাঁহাকে ভূত্যের দ্বারা অপমান করিয়! তাড়াইয়! দিয়াছিলেন। সেই 

অপমানের প্রতিশোধ-গ্রহণ-উদ্দেশ্রে চাঁণক্য রাজ-প্রতিন্দ্বী চন্ত্রগুপ্তের সহিত মিলিত হন। 

পরস্ত উহা ভটটন্জিদীর্ষিতের ।” অধুনা [715 115)50, বলিতে যে উচ্চ ভাব উচ্চ ধারণ। মনে আসে, 

তৎকালে 'দেবানাং প্রিয়” উপাধিতে সেই ভাব গৃচিত হইত ।* রাজচত্রত্তী অশোক যে সময়ে 'দেবানাং প্রিয়, 

বলিয়া আপনাকে ঘোধণ। করিয়াছিলেন। সে লময় এ উপাধি অগোৌরবজনক ছিল না। অশোক, একজন 

বিখ্যাত রাজনীতিক ছিলেন । তিনি আপনাকে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করিবার নিমিপ্ত 'দেবানাং প্রিক্ণ' উপাধি 

গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান সমীচীন নছে। অশোক-প্রবর্তিত অন্ুশানন,সমূহে 'পাষণ্ড+ শব্দের ব্যবহার 

ৃষ্টহন়্। এ শবে তৎকালে 'পরিষৎ অর্থ শচিত হইত। কিন্ত ক্রমশঃ উহার অর্থ-বিকৃতি ঘটিয়াছে। 

£দেবানাং প্রিয় এবং 'পাষগ শবের ন্যায় “কোঁটিলা” শবেরও পরবর্তিকালে অর্থ-বিকৃতি ঘটিগ্লাছে খলিয়! মনে 

করিতে পারি । হিন্দু ও পারসিকগণের বিবাদের ফলে, দেব ও অস্র শব্দের যে অর্থ-বিপধ্যয় ঘটিয়া ছিল, 

এ প্রসঙ্গে তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'হিন্দুগণ, পাঁরনিকগণের উপান্তদেবতাকে অন্থর সংভ্ঞ| প্রদান 

করেন; আবার পারসিফগণ হিন্দুদিগের দেবতাকে হুর নামে অভিহিত করিয়াছিলেদ। সেইক্সপ মনে হন, 

বাহার! চাণক্যের প্রতিত্বন্বী ছিলেন, তাহার! কোৌঁটিলা? শব্দে মন্দ অর্থ হুচিত কল্িয়॥ াহাকে হেক্স প্রতিপন্ন 

করিধার প্রয়াস পাইযাছেন। নচেৎ, অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক চাকা আপনার নামের সহিত 

এরূপ হেয় উপাধি সংযোগ করি লোক-সমাজে নিন্দনীয় হইবেন,--এরপ মনে, কর। ধাইতে পায়ে ন)। 



প্রাগভারতেতিহাসে প্রথম সম্রাট । ২৬১ 

অন্ত মতে প্রকাশ, শত্রদলনে চাণক্যের ধকাস্তিকতা দেখিরা চন্ত্রগুপ্ত তীহাফে. আপনার 
দলভুক্ত করিয়। লন। এ ক্ষেত্রে শত্র-দমনে তাঁহার একাগ্রতার ৃষ্টাত্ত-স্বরপ পিপীলিকার 
দ্বারা কুশমূল-ধ্বংসের উপাখ্যান কথিত হয়।* কিন্তু এ সকল উপাখ্যানের মূল কারণ কিছুই 
বুবিতে পারা যায় না। চাণক্যের স্তাঁর মহাজ্ঞানী পগ্ডিত ক্ষুধায় কাতর হইয়া রাজার 
ভোজনাগারে প্রবেশ করেন এবং তৃত্যগণ কর্তৃক বিতাড়িত ও অপমানিত হন; আর সেই 

ভন্যই নন্দ-রাজ্যের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছিল ;--এবন্িধ কিন্রদস্তীতে আস্থা স্থাপন কঙ্ছাচ 

সমীচীন নহে, কুশমূল-ধংসের উপাখ্যানও কল্পন! বলিয়াই মনে হয়।+ পরস্ত চন্্রগুপ্তের সহিত 
চাণক্যের মিলনের অপর কোনও নিগুঢ় কারণ আছে, সিদ্ধান্ত হইতে পারে। সে কারণের 

নির্দেশ অপর কেহ করিয়াছেন কি না) আমর। আজিও সন্ধান পাই নাই। চাণকা-নীতি 

ও অর্থ-শান্্র আলোচনা করিতে করিতে যে নিদর্শন আমর! পাইয়াছি এবং যে ভাব আমাদের 

মনে আসিয়াছে, তাহাই এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। অথ*শান্ত্রে লিখিত আছে,-.. 

“যেন শান্ত্রং চ শন্ত্রং চ নন্দরাজগতা। চ ভূঃ। অমর্ষেণোদতান্তাণ্ড তেন শাস্ত্রমিদং কৃতম ॥” 

শ্সেকটাতে অথন্শাস্ত্রের রচয়িতা আপনার পরিচয় গ্রদান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, 

এই শাস্ত্র (অথশান্ত্র) প্রণয়ন করিয়াছেন কে ?1- নাঃ যিনি শান্্রকে, শন্ত্রকে এবং 

নন্দরাঁজাধিরত: পুথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।” এই উক্কিতে কি বুঝিতে পারি? 
বুঝিতে পারি না কি--তখন শান্ত (ধর্মকর্ম) লোপ পাইতে বসিয়াছিল, শঙ্ত্রে বা যুছবিস্তায় 

জনসাধারণকে বঞ্চিত কর! হইয়াছিল, আর ভূ বা রাজা ননারাজ অধিকার করিয়! 

লইয়াছিলেন। 'অরথাৎ,- বিশৃঙ্খলা বা ব্যভিচার তখন প্রবল হইয়া দাড়াইয়াছিল। 

অর্থশান্ত্রের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আবার দেখিতে পাই,__ 

"অপনীতে! হি দণ্ডঃ মাতশ্যান্তায়যুস্তাবয়তি | 

বলীয়ানবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে ॥* ইত্যাদি । 

এই উক্তিতেও বুঝিতে পারি, তখন নন্দরাঁজগণ বিলাঁ-বাসনে এতই উন্মত্ত হুইয়ছিলেন 
যে ন্ুশাসনের প্রতি তীহাদের আদৌ লক্ষ্য ছিল না। ব্যভিচার ও অরাজকতার 

প্রাধল্যে রাজ্যে হাহাকার উপস্থিত হুইয়াছিল। দুর্ববলের পীড়ন দেশের সর্বত্র পরিলক্ষিত 

হইত ) নন্দরাজগণের সেদিকে ভ্রক্ষেপ ছিল না। ন্ুতরাং নন্রাজগণের উচ্ছেদে রাজো 

নুশাসন-নুশৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠার জন্য চন্দ্রগুপ্ডের সহিত চাণক্যের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। 
অর্থশান্ত্রের আলোচনায় আরও বুঝিতে পারি, নন্দ ব্রাঙ্গপ-বিদ্বেধী ছিলেন এবং হিন্দুয় 
আচার-ব্যবহার মান্ত করিতেন না। ধর্দ-কর্দম তখন লোপ পাইতে বসিয়াছিল; ব্যভিচাঁর- 

* "পৃথিবীর ইতিহাস”, চতুর্থ খণ্ডে মুুদ্রারাক্ষদ' নাটকের আলোচন।-প্রসঙ্গে এতত্বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। 
+ এ সম্বন্ধে কথিত হয়, ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ চাণক্য নন্দের ভোজনাগারে গমন করিয়া তাহার ক্মপাসনে উপবেশন 

করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজ! ক্দ্ধ হইয়|। কেশাকর্ষণে চাণকাকে বহিস্কত করিবার আদেশ দেন । ভূতোর! 
রাজার আক্া্ুনারে শিখা ধারণ পূর্বক ত্রাক্ষণকে অপমানিত ও বিতাড়িত বরে। ব্রাহ্মণ তখন গ্রতিজা! 
করেন,্যতদিন ন। নন্ম-বংশের উচ্ছেদ করিতে পারিরেন, ততদিন আর সে পিখা বন্ধন করিবেন || ব্রাহ্মণের 

নেই প্রতিহিংসানলেই নন্ব-বংশ ধ্বংস হয়। 



হ৬২. ভারতবর্ষ ৷ 

বিশ্খ্খল! প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল। বুঝিলাম,__নন্দ-বংশীয় রা'জগণের রাজত্বকালে, 

বাভিচা্-বিশৃঙ্ঘলার প্রাবল্যে, দেশ উৎসন্ন-প্রায় হুইয়াছিল ; বুঝিলাম। তাহাদের রাজত্ব- 

কালে ধর্ের গ্লানি ও অধর্দের প্রাধাগ্ত প্রবল হইয়া উঠিরাছিল। আঁরও বুঝিলাম-__ 
অধর্মের উচ্ছেদে-সাধনে ধর্-প্রতিষ্ঠার দেশে হুশাসন-নুপালন প্রবর্তনার আবশ্তক হইয়! 

পড়িয়াছিল। কিন্ত তাহ! হইলেও, চক্দ্রগুপ্তের সহিত বাঙ্গালী চাণকোর মিলন কিরূপে প্রামাণ্য 

বঙ্গিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে? এ বিষয়ে কয়েকটা যুক্তির অবতারণা করিতে পারি। 
প্রথমতঃ--চন্দ্রগুপ্তকে যদি বাঙ্গালী বলিয়া! মানিয়! লই এবং তিনি বঙ্গদেশের অধিবাসী 

ছিলেন বলিগ্প] যদি ত্বীকার করি,* তাহ! হইলে নৈকট্য-স্ত্রে চাণক্যের ও চক্্রগুপ্ডের 
মিলনের অস্বাভাবিকতা কতকট! বিদুরিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ-_“মুদ্রারাক্ষস' নাটকে 
দেখিতে পাই, একদা! ব্রাহ্মণ চাণক্য আপনার কুটীর-সন্মুথস্থ পথের কুশ উৎপাটন' করিতে- 
ছিলেন। রাজমন্ত্রী শটকার প্রাতঃভ্রমণে বহির্গিত হুইয়! ব্রাহ্ষণকে তদবস্থ দেখিতে পান। 

কারণ জিজ্ঞাসার জানিতে পারেন, ব্রাহ্মণের পদে কুশমূল বিদ্ধ হওয়ায় তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ 

তাঙ্গিয়! গিয়াছিল। যাহা! হউক, কুশ-উৎপাটনে ব্রাহ্মণের এতাধিক একাগ্রত! দর্শনে মন্ত্রীর 

মনে হয়।-এ ব্রাঙ্গণ যদি কোনও রাজার প্রতি কুদ্ধ হন, তাহ! হইলে সে রাজার 
নুলোচ্ছেদ অবশ্থস্তাবী। আপন অভিপ্রায় সিদ্ধির উদ্দেশে চাণক্যের সহিত শটকার মিলিত 
হুন। রাজধানীর এক প্রান্তে চাঁণক্যের পাঠশাল! প্রতিঠিত হয়। এই সময় রাজবাড়ীতে 
এক শ্রান্ধ উপলক্ষে চাণক্য রাজ! কর্তৃক অপমানিত হুন। তাহার ফেশাকর্ষণ পূর্বক 

রাজভূতাগণ তাঁহাকে সভাস্থল হইতে বিতাড়িত করে। রাজবংশের উচ্ছেদে-সাধন ন৷ 

করিয়া শিখাবন্ধন করিবেন ন! বলির! চাণক্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই সময় চন্ত্রগুণ্ডের 

প্রতিও রাজা মহানন্দ বিরক্ত হইয়া পড়েন। চন্ত্রগুপ্ত রাজপুরী হইতে বিতাড়িত হন। এই 
ছৃত্রে, নন্দবংশোচ্ছেদ কামনায়, চাণক্যের সহিত আসিয়। চন্দ্রগুগ্ড মিলিত হুইয়াছিলেন । 1 

“মুদ্রারাক্ষসের' এ উক্তিও সমীচীন কিনা, বিচার করিয়! দেখা আবশ্তক | চাঁণক্য রাজধানীতে 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া! শাস্ত্রালোচনা করিতেন। দলে দলে শিক্ষার্থী আসিয়া তাহার নিকট 
বিভ্া-শিক্ষা) করিত। তীহার যশংখ্যাতি দিস্দিগন্তে বিস্তৃত 'হুইর1 পড়িয়াছিল। এক্সপ 

অবস্থায় তাঁহার জ্ঞান-গধেষণার বিষয় রাজার ব! রাঁজপুরুপগণের অপরিজ্ঞাত ছিল-ইহা'ও 

মনে হয় না । সুতরাং এরূপ কিংবদস্তীতে আস্থা স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নহে । 'ভূর্তীরতঃ,-_. 

পাশ্চাত্য প্রীতিহাসিকগণের গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়, চন্দ্রগুপ্ডের পিতা-মোরীর় রাজ- 

ছুছিতার পাঁণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই মোরীয় রাঁজ-কন্তার গর্ভে চন্দ্রগুণ্ডের জন্ম হয়। 

ধলদেশবাসী ত্রাঙ্মণ চাণক্য মোরীয় রাঁজের সভাপগ্ডিত ব! দ্বারপঙ্ডিত ছিলেন,_-এ ধারণাও 

মনে আসিতে পারে৷ সর্বশাস্তরদর্শী মহাজ্ঞানী চাঁণক্য মোরীয় রাজসভায় বরণীয় আসন 

লাঁত করিবেন, ইহা অপ্বাভাবিক নছে। পরবর্তিকালে মহাকবি কালিদাস প্রত্ৃত্তি যেমন 
রাজ। বিক্রমাদিতের রাঁজসভ1 অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, চাঁণক্যও সেইরূপ মোরীয় রাজসভাক় 

* পরবর্তী পৃষ্ঠ-সমূহে, চনরপ্তপ্তের পিতৃ-পরিচয় ও জাতি প্রভৃতি প্রসঙ্গে এত্দিবস্ের আলোচনা দ্রষ্টব্য । 
1 "পৃথিবীর ইতিহাম” চতুর্থ ণ্ডে “মুজরারাক্ষম” নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ের [বিশদ বিবরণ অক্টব্য। 



| প্রাগতারতেতিহাসে প্রথম সম্রাট । ২৪৩, 

শ্রেষ্ঠ স্কান অধিকার করেন; আর সেই শুত্রে'চন্দ্রগুপ্তের সহিত চাণকোর পরিচয় সংঘটিত 

হয়) এবং পরে যখন চন্তরগুপ্ত মহাপক্পানন্দ কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হুন, সেই সময় 
ভিনি মাতামহাল্য়ে চাণক্যের সহিত মিলিত হুইয়াছিলেন ;--এরূপ মনে করা যাইতে পাঁয়ে। 
ঘধুন! দেশীয় রাজগণ-শাসিত অধিকাংশ রাজ্যে বাঙ্গালীর প্রভাব ৃষ হয়। ,অধিকাংশ উচ্চ" 

রাজপদ বাজালীর অধিকৃত। প্রাচীন কালেও যে সেরূপ ছিল ন!, তাহু। মনে হয় ন। দর্শন, 

বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির জটিল সমন্তার সমাধানে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব চির- 
কালই দেদীপ্যমান। চাণক্যের স্তায় অসাধারণ ঘী-শক্তিশালী মহাজ্ঞানী পঙ্িতের প্রভাব 
মোরীয়-রাজধানীতে বিস্তৃত ছিল। 

অর্থ-শান্ত্র বা অর্থনীতি--চাণক্যের অসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন। তাহার ভার 

অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ এ সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পঞ্ডিত- 

গণের কেহ কেহ বলেন--চাণকা, ম্যাকিয়াভেলি অপেক্ষাও অদ্বিতীয় 

চি শক্িসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যাহা হউক, অর্থ-ান্ত্রের আলোচনায় 

আমর দেখিতে পাই, চাণক্য সর্ববিষ্তার পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। 

আর তাহা! হইতে বুঝিতে পারি, চন্দত্রগুণ্তের স্ুশাসনে রাজকীয় বিভিন্ন বিভাগের কিরূপ 
উন্নতি দাধিত হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রে যদিও সরাসরিভাবে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের বা রাজ্য- 

শাদন-গ্রণালীর উল্লেখ দুষ্ট হয় না; কিন্ত তথাপি অর্থশান্ত্রে ষেরপভাবে রাজ্যের ও শাসন- 

প্রথালীর আভাষ দেওয়। হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝ! যায়__রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য- 

রক্ষা-গ্রণালী বর্ণনাই অর্থশান্ত্রপ্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্া। দৃষ্টাত্তস্থলে অর্থশান্ত্র হইতে কয়েকটা 
শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে বিষয়টা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। ক্লোক কয়টা ; যথা, 

১ পবিস্ভাবিনীতো। রাজ! হি প্রজানাং বিনয়ে রতঃ। 
অনন্তাং পৃথিবীং ভূঙ.ক্তে সর্বভূতহিতে রতঃ ॥” 

২। “তদ্বিরুদ্ধবৃত্তিরবশ্তেন্দ্িয়শ্চাতুরস্তোহপি রাজ। সস্ভে! বিনহ্াতি।” 
৩। “দেশঃ পৃথিবী । তণ্তাং হিমবৎসমুত্রান্তরমুদ্দীচীনং 

যোজন সহত্র পরিমাগং অতির্ধযক্ চক্রবর্তিক্ষেত্রম্॥%% 
উপরি-উদ্ধৃত শ্লোক-ত্রিতগ্ন ছইতে আমর! বুঝিতে পারিঃ চন্দ্রগুণ্ডের রাঁজত্ব. হিমালয় হইতে 

সমুদ্র পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল; কেহ তাহার প্রতিত্বন্দথী ছিল না; তাহার একছত্র শাসন 
রাজের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। ইত্যাদি র্াজচক্রবর্তী চন্ত্রগুপ্ডের রাজ্যশাসনফালে, 
তাহার ন্তায় অপর কোনও অদ্বিতীয় শক্তিশালী রাজার পরিচয় পাওয়! যায় না। অথবা, 
এমন কোনও রাজার উল্লেখ পুরাণারদিতে অথব। পাশ্চাত্য এ্রঁতিহাসিকগণের বর্ণনান্থ 

দৃষ্ট হয় লা, বাহার রাজ্য হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিলা। নুতরাং 
শ্প্ই গ্রতীম্মান হয়, অর্থশান্ত্রে যে. রাজ্যের ও রাজ্যশাসনপ্রধালীর উল্লেখ আছে, 
তাহা রাজচক্রবত্তী চন্ত্রগুপ্তের সন্বন্ধেই প্রযুক্ত হুইয়াছে। রাঘচক্রবর্তা চন্ত্রগুপ্ডের 
রাজন্ছে বিবিধ-বিষগিনী উন্নতির পরিচয় পাওয়! যায়। অর্থশান্্-বর্ণিত পণ্যাধ্যক্ষ, শু্কাধ্যক্ষ, 
নাগরিক প্রভৃতি শবের আলোচনার বুঝিতে পারি, বাণিজ্য-বিষয়ে ভারতবর্ষ তৎকাে শ্ীর্ঘ- 



২৬৪ ভারতবর্ষ । 

স্থান অধিকার করিযম্াছিল। বাণিজ্যের সুশৃঙ্খলার জন্ত নান! বিভাগে নানা আখ্যান 
উচ্চান্চ্চ কর্মচারিসমূহ নিধুক্জ হুটগ়াছিলেন। এইরূপ, কিবা বিচারক্ষেত্রেঃ কিবা 
ব্যবহারবিধানে, কিব! স্থাপত্য-বিষয়ে, কিবা! শিল্প-বাণিজ্যে, কিবা খনিম্ধ-বিদ্তায়ঃ কিবা 

পশ্-বিভাগে-_সর্ধত্র সুশিক্ষিত রাজকর্মনচারীর নিয়োগে রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্ডের রাজ্যশাসন- 

প্রণালী সভ্য-সমুন্নত সমাজের আদরশ-মধ্যে পরিগণিত হুইয়াছিল। পশুপালন ও পশু-সংরক্ষণ 

জন্ত চারণভূমির স্ব্যবন্থা় চন্দ্রগুপ্তের যেরূপ প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়; পগ্নঃ- 

প্রণালী গ্রভৃতি খননে দেশে জলসরবরাছের সুবন্দোবস্তে তাহার এসইরূপ আল্লাস পরিদৃষ্ট 

ক্য়। দেশের এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে সংবাদ আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা! যেমন 

তাহার অশেষ কৃতিত্বের ,পরিচায়ক) দেশের স্থাস্থ্যোন্তির ও ওষধা্দি সরবরাহের 

সবন্দোবস্ত প্রভৃতিও সেইরূপ তাহার অশেষ জনহিতৈষণার পরিজ্ঞাপক | * ফলতঃ, ষে 

দিক দিয়াই দেখি, যে ভাবেই আলোচনা করি না কেন, রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্ডের রাজ্য- 

গাসনপ্রণালী যে সভ্য-সমুগ্লত সমাজের আদর্শ-স্থানীয় ছিল, তছ্িযয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 

চন্দ্রগুপ্তের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে পঙ্ডিতগণ নানারূপ গবেষণ! করিষাছেন। কিন্ত কেহই 

স্থির-পিছ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কোথায় তীহার জন্মস্থান, তিনি কোন্ বংশ 
চজপ্তের . সমুভূত, তাহার পিতার নাম কি, কি হুত্রে তিনি পাটপিপুত্র রাজ- 

বংশ-পরিচন্ন। ধানীতে উপনীত হুইয়াছিলেন,_-এ সম্বন্ধে নান! বাঁদ-বিতও1 দেখিতে 

পাই। পাশ্চত্য পপ্তিতগণ এবং তাহাদের অনুসরণে এদেশীয় পঞ্ডিতগণের 

কে কেহ বলিয়াছেনঃ_-চন্দ্রগুপ্ত মুর! নায়ী দাসীর গর্তে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ক্ষত্রিয় 

ছিলেন। 1 আবার কেহ কেহ নীচ-বংশসস্ভৃত বলিয়! তাহাকে দ্বণার চক্ষে দেখিয়াছেন। 

কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন,--মুরা তাহার পিতামহী ছিলেন । গ্রীক এরতিহাসিক পুলুটার্ক 

এবং জাষ্টিনাস্ প্রভৃতির মতে চন্ত্রগুপ্ত নীচবংশোষ্ঠৰ ছিলেন বলিয়া! আলেকজাগার তাহাকে 

দ্বণার চক্ষে দেখিতেন। এমন কি, আলেকজাগারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, 

তিনি চন্ত্রগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ডিওডোরাসের বর্ণনায়ও আমর! দেখিতে 

পাই,_আলেকজাণডারের প্রশ্নের উত্তরে পুরুরাজজ বলিয়াছিলেন, গোঙ্গ্য প্রদেশের সেই 

রাজা অতি নীচ*বংশোভব। প্রতিকহাদিক রিজ ডেভিডসও এরূপ মতই ব্যক্ত করিয়! 

গিয়াছেন। যাহা হউফ, পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলে পাশ্চত্য পণ্ডিতগণের এরূপ 

সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হইতে পারে। চন্ত্রগুপ্ত সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণ! যহাই হউক না 

কেন, আমাদের ধারণ! [কম্ত তাহ হইতে সম্পুর্ণ তিগ্নরূপ | পুরাণ।দি শাস্্রগ্রস্থের এবং পাশ্চাত্য 

পণ্ডিতের কাহাপও কাহার৪ মতের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, চন্ত্র গুপ্ত রাজপুত্র ছিলেন 
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প্রাগভাঁরতেতিহাসে প্রথম সম্ত্াট । ২৬৫ 

এবং তিনিই মগধের রাজ-পসিহাঁসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এ সম্বন্ধে আমাদের যুক্তি 

নিম্নে প্রকটন কুরিতেছি। বিষুপুরাণের প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। তাহাতে লিখিত আছে-- 
"ততঃ প্রভৃতি শুদ্র! ভূমিপাল। ভবিষ্যস্তি, স চৈকচ্ছত্রামণুল্লজ্িতশামনে। মহাপদ্মঃ 

পৃথিবীং ভোক্ষাতি ॥ ৫॥ তন্তাপ্যক্টৌ সুতাঃ জুমাত্যান্কা ভবিতারঃ। তন্য চ 
মহাপদ্মান্তান্থ পৃথিবীং ভোক্ষাস্তি। মহাপদ্মঃ, তৎপুত্রাশ্চ একং বর্ষশতমবনীপতয়ো 

ভবিষ্যত্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যে ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্তাতি ॥ ৬ ॥ তেষামভাবে 
মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কোৌটিল্য এব চন্ত্রগুপ্তং বাজ্যেভিযেক্ষতি ॥ ৭ ॥ 

উপরি-উদ্ধূত অংশের ”তেষামভাবে মৌর্ধ্যাশ্চ পৃথিবীং তোক্ষ্যস্তি" গ্রভৃতি বাক্যের টীকায় 
টাকাকার লিখিয়াছেন»_চন্দ্রগুপ্তঃ নন্দস্যৈব পত্ধান্তরস্য মুরাসংজ্ঞস্ত পুত্র মৌর্ধ্যাণাঁং প্রথমম্।” 

অর্থাং_নন্দের মুরা নারী পত্বীর গর্তে চন্ত্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিই 

মৌর্যাদিগের মধ্যে প্রথম । তবেই বুঝা যাইতেছে-_চক্্রগুপ্ত হীন্বংশ-সম্ভৃত ছিলেন না। 
তিনি রাজা নন্দের প্রক্কত উত্তরাধিকারী এবং নন্দরাজ্য তাহারই প্রাপ্য । অপিচ, সুরা 

দানী ছিলেন না,-তিনি নন্দের পরনীতা পত্বী। পাশ্চাত্য পঞ্ডিত কর্ণেল মেকেপ্রিও 

এই মতের সমর্থন করিয়! গিয়্াছেন। * তিনি দক্ষিণ দেশী এক পণ্ডিতের নিকট হইতে 

তৈলঙ-ভাষায় [লধিত একখানি সংস্কৃত-গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে মুরার সম্বন্ধে 

লিখিত ছিল,-“ক1পযুগের প্রারস্তে নন্দরাজগণ পৃথিবী পালন করিঘ়াছিলেন। নন্দরাজের ছুই 

মছিষী_মুরা ও সুনন্দা । এক সময়ে রাজ! নন্দ মহিষীদ্ব্ন সমভিব্যাহারে কোনও সিদ্ধ" 

পুরুষের আশ্রমে গমন করেন। দিদ্ধপুরুষের পদপ্রক্গালানস্তর রাজ! সেই জল উভগ্ন রাণীর 
মাথার ছিটাইয়া দেন। মুর! অতি ভক্তিসহকারে সিদ্ধপুরুষের পাদোদক গ্রহণ করেন। আর 
তাহারই ফলে তিনি অতি সুকান্ত এক পুত্র প্রাপ্ত হন।” ডাক্তার বিলের মতে প্রকাশ,-- 

চক্্রগুপ্ত মোরীয় নগরের রাণীর পুব্র।1 যাহ! হউক, যে দিক দিয়াই দেখি, যে ভাবেই 

আলোচনা করি, তাহাতেই প্রতিপন্ন হ্ন,_-রাজচক্রবর্ত চন্ত্রগুপ্তই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধি- 
কারী ছলেন। তিনি রাজবংশজাত রাণীর সস্তান। পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণ যে তাহাকে দাসীপুত্র 

বলিয়াছেন, তাহা অগপ্রামাণ্য--আদৌ ভিতিহীন। চন্ত্রগুপ্তের সম্বন্ধে দেশে ও বিদেশে 

নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। দক্ষিণদেশীয় পুঁথিতে প্রকাশ,__চন্্রগুপ্ডের শৌর্ধ-বীর্য্য 

চুপ : গ্রতৃতি দর্শনে নন্দগণ তাহার গ্রতি বিশেষ ঈর্ষান্বিত হন। ক্ুতরাং নন্দ- 
সম্বদ্ধে গণের চক্রান্তে তাহাকে কিছুদিন বন্দিভাবে কালযাপন করিতে হয় - 

বিবিধকাহিনী। এই সময় সিংহলরাজ একটি মোমের সিংহ পিগরাবদ্ধ করিয়া নন্দরাজ। 
গণের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠান, যদি কেহ পিঞর ন| খুলিয়। সিংহকে 
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২৬৬ | ভারতবর্ষ । 

চালাইতে পারেন, তাহ! হুইলে। মিংহলরাজ তাহাকে মহাপুরুহ বঝিয়। মানিক, »1ইবেন:। 

নন্দয়াজগণ ভাবিক্! আকুল। পিঞ্রর ন! খুলিয়া কিরূপে সিংহ চালাইবেদ, ননরাজ 
স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু চন্ত্রগুণ্ড বলিলেনঃ--'যদি তাহার প্রাথ রক্ষা হয়, 
তাহা হইলে তিনি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন ননারাকগণ তাহাতে সম্মত 
হইলেন। চক্্গপ্ত , একটী উত্তপ্ত লৌহ-শলাক1 দিংহের গা অর্পণ করিলেন। মোমের 
লিংহ, গলিয়! গেল। চক্্রগু্ড কারামুক্ত হুইলেন। অতঃপর ননারাজগণের নিকট 
অশেষ ধনসম্পৎ প্রাপ্ত হইয়া! চন্দ্রগ্ণ্ড রাজার ভ্তায় লুখৈঙ্থর্ষ্যে কাণযাপন করিতে 

লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নন্দরাজগণের ঈর্ধার হস্ত হুইতে অব্যাহতি লাত 
করিলেন না। নন্ব-রাজগণ তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহ! হউক, 

চত্ত্রগুপ্ত একদিন ভ্রমণকালে দেখিতে পাইলেন, এক ত্রাঙ্গণ পায়ে কুশ বিদ্ধ হওয়ায় 
ক্রমাগত কুশ গ্লাছ ছিড়িতেছেন। চন্ত্রগুপ্ত তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে 
তাহারই সহায়তায় নন্দবংশের উচ্ছেদে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাদন অধিকার করিয়া- 

ছিলেন। বিনক্পপিটক এবং মহাবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধ-গ্স্থের টাকাম্স চন্ত্রগুপ্তের সম্বন্ধে আর 

একরূপ উপাখ্যান পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে দেখিতে পাই--ধননন্দের নিকট অপমানিত 

হই! চাঁণক্য বিদ্ব্যারণ্যে পলাইয়! যান। সেখানে তিনি আপনার অসাধারণ বুদ্ধি- 

কৌশলে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। অর্থবলে বলীয়ান হুইয়। তাহার মনে পর এক 

ব্যক্তিকে মগধের রাজ! করিবার আকাঙ্কা প্রবল হইম্না উঠে। এই সময় চন্দ্রগুপ্ডের 

প্রতি তাহার দৃষ্টি নিপতিত হয়। ইত্যাদি। চন্ত্রগুপ্তের বিষয় উল্লিখিত বৌদ্ধ-গ্রনথ্য়ে 

যাহা লিখিত আছে, তাহ! গল্প বা উপকথ| বলিয়াই অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। যাহ! 
হউক, প্র সকল গ্রন্থের আলোচনায় জানিতে পারি; রাজচক্রবর্তী চন্ত্রগুপড মোরীয়- 

নগরের নৃপতির দৌহিত্র ছিলেন। মোরিয়নগর যখন শক্র কর্তৃক অধিকৃত হয়, চন্দ্রের 

মাত তখন গর্ভবতী ছিলেন। রাজ! শক্রহন্তে নিহত হইলে তিনি পলায়ন করিয় 

পুষ্পপুরে তাহার ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বথাকালে তাহার একটা পুত্রসন্তান 

জন্মগ্রহণ করিল। নবজাত শিশুকে একটা মৃৎ্পাত্রে শোফাইয়। তিনি সেই মৃৎপাত্রটা এক 

খোয়াড়ের দরজা রাখিয়। আসেন। অরক্ষিতের রক্ষক গ্য়ং ভগবান। বোধ হয় তাছারই 
নিদেশক্রমে চন্দ্র নামা একটা বৃষভ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকে ।* শিশুকে তদবন্থ 
দেখিয়। জনৈক রাখালের মনে বাৎসল্যের সঞ্চার হয়। রাখাল শিশুকে আপন গৃহে 

লই! গিয়া! লালন-পালন করিতে থাকে । এক ব্যাধ রাখালের বছ্ু ছিল। ব্যাধ আদর 

করিয় চন্ত্রগুগ্ডকে আপন গৃহে লইয়া গেল। সেখানে চন্ত্রগুপ্ত অপর রাখাল-বালকগণের 

সহিত গোমেষাদি চরাইতে লাগিলেন। একদিন রাখাল বালকগণের সহিত খেল। করিতে 

করতে তাহার মনে' রাজ! হওয়ার সাধ জাগরিত হইল। রাখাল বালকগণের সকলের 
সম্মতিক্রমে চক্র রাজ! হইলেন। অপর সকলের কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি, 
কেহ কোতয়াল, কেহ গ্রজ! প্রভৃতি হুইল। রাজা হইলেই রাজ্যশাসন আবশ্তক,, বিচার 

& কেহ কেহ বলেন, চগ্তা নামা বৃষ্ত কর্তৃক গুপ্ত রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়। (শগুর নাম চক্র হুম 
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ধাবস্থার প্রশ্নোজন। তাঁহাও ঠিক হইয়া গেল। বিচারালয় বসিল? চন্ত্র্ডখ বিচারকের 

আসনে উপবেশন করিলেন। অপরাধের তারতম্যানুসারে দণ্ডের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। 

এইকসপ একদিন বিচারে অপরাধীর হাত পা কাটিক্না দিবার আদেশ হইল। কিন্ত কুঠার 
'ব ছুরিকা কিছুই নাই; কি করিয়া হাত পা কাটিয়া দেওয়া হইবে? রাজানুচরগণ ভাবিয়া! 

আকুল হুইল। তাহাদিগকে কিংকর্তব্যাবিমূঢ় দেখিয়া! চত্তরগুপ্ত গম্ভীর ম্বরে কছিলেন।-. 
“মামীর আদেশ। ছাগ-শৃঙ্গে হাত-পা কাটিয়া দেও ।* তাহাই হইল। শৃ্গের আরাতে 

হাত-পা দ্বিধ্ডিত হুইয়। পড়িল। রাজার আদেশ প্রতিপালিত হইল। চন্ত্রগগু পুনরায় 
তাহা! জুড়িরা দিবার আদেশ করিলেন। অমনি হাত-প| পূর্ববৎ যথাস্থানে বিস্তম্ত হুইল । 

এই সমগ্ন ঘটনাক্রমে চাখক্য সেক্টর স্থানের সন্গিকটে গমন করিয়াছিলেন। এই অভূতপূর্ব 

ব্যাপার ম্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার মনে হইল,__এ বালক নিশ্চয়ই সামান্ত রাখাল" 

বালক নহে; বালক নিশ্চয়ই ফোনও মহাপুরুষ হইবে । অতঃপর চন্দ্রগুপকে সঙ্গে লইগ্জা 
চাণক্য সেই ব্যাধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাধকে যথোচিত পুরস্কার দিয়! 

চন্ত্রগুপ্তকে বিস্তাশিক্ষা দানের উদ্দেশে গ্রহণ করিলেন। ব্যাধ এত অর্থ কখনগ 

দেখে নাই। অর্থলাভে ব্যাধ বশীভূত হুইল। চন্্রগুগুকে দান করিতে সে আর ফোনও 
আপত্তি করিল না। চন্দ্রগুপ্তকে আপন আশ্রমে লইয়া! আসিয়া চাণক্য তাহার গলায় 

শ্বর্ণহত্র পরাইগা দিলেন। চাঁথক্যের নুশিক্ষাঁয় চন্দ্রুণ্তড কিছুদিন পরে সাধারণ পণ্ডিত 
হইয্স। উঠিলেন। রাজকুমার পর্বতও চন্ত্রগুণ্ের স্ভায় চাণক্যের নিকট বিভ্াশিক্ষা) করিতেন। 
চাণক্য তাহারও গলায় স্বর্ণহৃত্রের মাল পরাইর় দিয়াছিলেন। একদিন শিশ্বাদ্বয় সহ চাণক্য 

নিদ্র। যাইতেছিলেন । হঠাৎ চাণক্যের দিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি কুমার পর্বতকে ডাকিম! 

কছিলেন,--"এই অসি লও। যাও, চন্ত্রগুক্ডের ক হইতে স্বর্ণ-সুত্র লইয়া আইস। স্থত্রগাছি 

খুলিবে না বা ছিড়িবে না--এমনই ভাবে আনিতে হইবে ।” পর্বত তীক্ষধার অসি-হস্তে 
অগ্রসর হইলেন বটে ? কিন্তু হত্র-গ্রহণে রূুতকারধ্য হইলেন না। পরদিন চাঁণক্য প্রবূপভাবে 

চন্্রগুপ্তের হস্তে অসি প্রদান করিয়া পর্বতের ক হইতে শ্বর্ণহৃত্র আনিবার আদেশ 
নি ৷ চন্ত্রগুপ্ত বিষম সমন্তায় পড়িলেন। তিনি মনে মনে চিস্ত। করিতে লাগিলেন, 
“সুত্র ছিড়িবে না--খুলিতেও পারিব না। তবে কি উপায়ে সুত্র আনিব! চাণকোর আদেশ 

পালন করিতেই হইবে। তবে কি পর্বতের মন্তকছেদনই চাণক্যের অভিপ্রেত! হ্থুত্র গ্রহণ 
করিতে হুইলে তবে কি আমাকে তাহার মস্তকচ্ছেদ করিতে ছইবে ? যাহা! হউক, অনেক 
ভাবিয়া চি্তির পর্বতের মস্তকছেদন করাই চক্ত্রণ্ড স্থির করিলেন। তাহাই হইল। চজখস্ত 

অসির আঘাতে পর্বতের মুওচ্ছেদ করিয়া চাঁণক্যের পদতলে স্বর্ণনুত্র রক্ষা করিলেন। : চাগক্য 
বিশেষ চমত্কৃত হইলেন । চন্ত্রগুপ্তের কার্যে সন্তষ্ট হইয়া তিনি চন্ত্রগুপ্তকে সর্ববিস্ভাপ্সি উপদেশ 

দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই চন্ত্রগপ্ত একজন বিচক্ষণ ও বহুত পপ্ডিত মধ্যে পরিগণিত 
হইলেন। বৌদ্বগ্রন্থে অতঃপর চন্ত্রগুপ্ডের দিখিজয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সেখানে দেখিতে 
পাই,--প্রথমে চন্্রুণ্ডের সহল্প নিদ্ধ হয় না। চাণক্যের সঞ্চিত অর্থবলে বৈ ল সংগ্রহ 
করিয়া! প্রথমে যদিও তিনি জনাকীর্ণ নগর ও জন্পদ অধিফার করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন; ঠ 
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কিন্তু জননাধাঁরণের সমবেত আক্রমণে পরাজিত হুইয়। চীখকা সমভিবাছারে তাহাকে 

পপায়নপর হইতে হুইয়াছিল। যাহ! হউক, যুদ্ধে পরাজগ্লের পর উভয়ে কিছুদিন বনে বনে 

ভ্রমণ করেন। পরে ছদ্মবেশে জনসাধারণের অভিপ্রায় জানিবার উদ্দেশ্তে বন পরিত্যাগ 

করিয়া উভয়ে নগরে নগরে ঘুরিতে আরম্ত করেন । এই অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে 
উভয়ে এক দিন এক গ্রামে উপনীত হন। সেই গ্রামে এক রমণী আপনার পুত্রকে 

পিষ্টক খাওয়াইতেছিলেন! বালক পিষ্টকের চারি পাশ পরিত্যাগ করিয়! কেবল মধাস্থল 

হইতে খাইতেছিল এবং তাহা! ফেলিয়! দিয়া! পুনরায় পিষ্টক চাছিতেছিল। রমণী 

ক্রুদ্ধ! হইয়া পুত্রকে তিরস্কার-ছলে বলিল,_-'তোর আচরণ, দেখিতেছি, রাজ! চন্দ্রগুণ্ডের 

রাজ্যজয়ের ভ্ায়।” বালক তাহাতে জিজ্ঞাস করিল,_ু“কেন মাঃ কেন এরূপ কহিতেছ? 

চন্দ্রগুপ্তই বা কি করিয়াছিলেন, আর আমিই বা কি করিতেছি? পুত্রের এবঘিধ 

প্রশ্নে মাতা উত্তর দিলেন,_-'কেন বৎস, তুমি তো পিষ্টকের মধ্যস্থল খাইতেছ, 

আর চারি পার্থ পরিত্যাগ করিতেছ! চন্ত্রগুপ্ত রাজা হইবার আশার, তোমারই 

মত রাজ্যের চারি ধার সীমান্ত-প্রদ্েশ-সমুহ পরিত্যাগ করিয়া একেবারে কেন্দ্রস্থল নগর- 
গ্নপদদি আক্রমণ করিতে অগ্রদর হইয়াছেন। তাহার এ নির্বদ্ধিতার ফলে সৈম্তগণ 

শক্রপরিবেষ্টিত হুইয়! নিহত হইতেছে ।” * রমণীর এবস্িধ বাক্য শ্রবণে চন্ত্রগুপ্ডের জ্ঞানোদয় 

হয়। চন্ত্রুপ্ত আপনার নির্ব,দ্ধিতার বিষয় বুঝিতে পারিয়া ততপ্রতিকারার্থ বদ্ধপরিকর 

হন। যাহা হউক, অতঃপর পুনরার় বছতর সৈন্য সংগৃহীত হইল। এবার চাঁণক্য ও 

চক্্রগুপ্ত একযোগে দেশজযনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ পাটলিপুত্র আক্রান্ত হইল। ধননন্দ 1 
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ৰা মহাবংশে নদবংশের শেষ রাজ! ধননন্দ নামে পরিচিত হইয়। আছেল। পণ্ডিতগণের মতে, রাজা 

নগদ অভিপয় লোভপরতন্ত্র ছিলেদ বলিয্া' তিনি এ নামে অভিহিত হুন। চৈনিক পরিব্রারক হুসেন-লাং 
ঠাহার অতুল খশ্বর্যোর বিষয় উল্লেখ করিয়া পিয়াছেন। পাটলিপুত্ধ নগরের সন্মিকটস্থ বে পাঁচটা গুপ অশোকের 
তূপ বলিয়। অভিহিত হক, প্রত্বতস্থবিৎ বিলের মতে এ ত্তপ-সমূহ অশোকের নছে ; উহ! রাজ! না কর্তৃক 

প্রতিতিত হইয়াছিল এবং এ তপ-পঞ্চক তাহার ধনাগার মধো গরিগণিত ছিল। (7৮72, 35915 
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অত্যন্ত লো্য-পরতন্ত্র বলির। উল্লিখিত হইয়াছেন। 



গ্রাগভাঁরতেতিহাসে প্রথম সম্ত্রাট। ২৬৯ 

ুদ্ধে নিহত হইলেন। চন্্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। এই 
সময় চত্ত্রেগুপ্ে্ গুপ্শক্রুর আশঙ্কা চাণক্যের মনে বলবৎ হয়। কেহ হয় তো তাহাকে 

কোনও দিন বিষ প্রয়োগ করিতে পারে,--এই ধারণার বশবর্তী হইয়া, চাণক্য চন্ত্রগুপ্ুকে 
বিষ-পানে অভ্যস্ত করেন। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে হ্বদেশে যেমন নানা উপাখ্যান প্রচলিত 
আছে, বিদেশে পাশ্চাতা এতিহাসিকগণের গ্রস্থেও তীহার সন্ধে সেইরূপ নান! কাহিনী 
দেখিতে পাই। গ্রীক প্রতিহাসিক জাষ্টিনান লিখিয়! গিয়াছেন, __আলেকজাও্ডার ক্রোধ- 
পরবশ হইয়া চন্দ্রগুপ্তের 'প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। চন্ত্রগুপ্ড পলায়ন করিয়া! প্রাণরক্ষা 
করিয়াছিলেন। নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া! তিনি যখন পরিক্লাস্ত দেহে বৃক্ষতলে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই সময় এক সিংহ লোলজিহ্ব! বিস্তার করিয়া! তীহার নিকট 
উপস্থিত হয়। কিন্তু সিংহ তাহার প্রাণবধ না করিয়া গা চাটিয়। চলিয়া! যাঁর'। 
এই ঘটনায় চন্ত্রগুপ্তের মনে আশার সঞ্চার হয়। তিনি সৈম্ত-সংগ্রহ করিতে আরম্ত 
করেন এবং পরিশেষে বিপুল বাহিনীর অধিনায়ক হুইয়! গ্রীকসৈম্ত পরাস্ত করিরা- 
ছিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে প্রকাঁশ,- চন্ত্রগুপ্ত বিপুল সৈস্তের সাহায্যে দেশজয়ে 
বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় এক বন্হস্তী তাহাকে আপন পৃষ্ঠে তুলিয়া লয়। * 
পাশ্চাত্য কোনও কোনও এ্রতিহাসিকের মতে চন্ত্রগুপ্ত নন্দ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া 
মহাবীর আলেকজাগারের সহিত সাক্ষাৎ করেন; বলেন,_'মগধরাজ নন্দের কু-্শীসনে 
দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে । তিনি যদি সসৈন্ে মগধের দ্বিকে অগ্রসর হন, তাহ! 
হুইলে মগধ-রাজ্য সহজেই তীহার পদানত হইতে পারে।”+ কিন্তু আলেকজাগার 
মগধ-আক্রমণে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। যাহ! হউক, উল্লিখিত উপাখ্যান-পরম্পরা 
হইতে কি বুঝিতে পারি? উহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় না কি, রাজচক্রবর্ভী চন্্রগুপ্ত 
৩০8 টি জিভিটিরি রিলিভার 

্গ এ বিষয়ে পাশ্তাতা পণ্ডিতগণের উক্ভি,--"] 0501 (৮, 4), 00. 07551 30000110) ৫6115 
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৬। গ্রীক এতিহাপিক পুলুটার্ক তাহার গ্রন্থে এই বিষয় লিপিবদ্ধ করিয় গিয়্াছেন। ভাহারই, অনুসরণে 
এঁতিহাদিক ভিসেপ্ট শ্মিখ লিখিয়াছেন।--”10 9০080৩ 82 07 008৩7 5০38 01807580008, 15- 
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২৭ | ভাঁরতবর্ধ। 

দেশবাসীর ফিরগ শ্রদ্ধার, তক্ষির 'উ '্আদয়ের সামগ্রী ছিগেন ! অসাধারণ শক্তিসম্পন্ 
মা হইলে, আশে সদ্গুণালীল পমাবেশ লা থাঞ্ষিলে, পরোপকারে জীবদ উৎসর্গ 
করিতে লা পান্সিলে, কেহ ক্খগণ্ড দেশধাপীর দ্বধয় কআধিকার করিতে সমর্থ হয় না। 
আর ব্যক্ষি-ছিশেষে ভ্ী সকল সমৃখ্ঞণাবলীত্ষ সমাঁধেশ না ধাফিলে দেশবাসী গাঁখায় 
উপ্যাখানে কাহার স্থতি ক্মাবন্ধ রাখিতে প্রয়াল পায় না। চন্ত্রগুগ্ত সকল সদৃগুণের 
আধার ভিলেদ। ভাই দেশবাসী তাহাক্ষে দেবতার স্কাগ শ্রর্ধা করিত; আর তাহারই 
লির্শন-্হয়প লান! গাথার খ্তারণায় তাহার স্বৃতি হৃদয়ে হাঙগয়ে শ্রাথিত রাখিবার 

ধ্র্ধাল দেখিক্তে পাই? অনেকে মনে করেন, দেশপতি সম্রাটের বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের 

লন্বন্ধে নম 'উপাখ্যাসাদির ব্অবঙাঁর়ণা প্রার়শঃই দেখিতে পাওয়া যায়) কিন্তু উহ! 
ভিন্তিহীন উপকখ! বলিয়া উড়াইয়! দেওয়া ঘাইতে পায়ে। 

পুরাঁপাদির কআইলোচন্ান্ম এবং পাশ্চাত্য প্রতিহাসিকগণের সিদ্ধান্তের সার নিষকাষণে 

গ্রতিগন হ,-_রাজচক্রতর্তী চন্্রগগড ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ ককিযাছিলেন। তাহা 
মাতা মোরীক়-মগয়ের রাজকন্যা! ছিলেন, কেহ ফেহ লিখিয়! গিক্লাছেন 

যে, এরই মোরীয়-নগর শাফ্য-বংশের কোনও রাজকুমার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
হইটাগছিল। ক্ষোরীয়-নগরের অবস্থানাদির বিষয় নিঃসংশয়ে সগ্রমাণ 

ছয় সা।* টনিক পদ্গিবাজক স্মুং-উং ও হয়েম*সাং প্রভৃতি মোরীয়-নগরের নাম উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন। স্ঠাহান্দের বর্ধগার প্রকাশ, উদয়নশ্রাজজে মোবীয়নগর অবস্থিত। 

« বোঁদ্ধগণের মহাধংশ গ্রশ্থে এই মোরীয়-নগর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এক কিংবাস্তী আছে। তাহ। এই, 

বুবয়াজ বিরুধফের লহিত্ভ ঘুগ্ধে পরাভিত ইইর1 শাক্য-বংশীয় কতিপয় যুবক হিমবন্ত দেশে পলায়ন করেন। 

বুদ্ধদেব সে সময় জীখিত ছিলেন | ইপ্স্ততঃ প্রমণ করিতে ধরিভে এক নিবিড় বনমধো এক অতি মনোরম 

স্থান ভাহাদের দৃষ্টি'পথে পতিত হয়। ঠাহার] দেখিতে পান, সেই গানে স্বচ্ছ-তোয় সরিৎসমূহ সদা প্রবাহিত। 
নানা-জাতীয় বিহঙ্গের কল-কাকলীতে সে স্থান সদ মুখরিত ; নান! শ্রেণীর ময়ূরের কেকাধ্বনিতে ও আননদ- 
বৃতো সে স্থান সদা প্রফুলিত। সেই মনোরম স্থানে উপনীত হইয়। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে যুধকগণ নিজ্রাতিস্ূত 

হইয়। পড়েন | কথিত হয়, এই সময় ময়ুরগণ কর্তৃক পর্বত হইতে জল আনীত হয় এবং যুববগণ সেই জজ পান 
করিয়! তৃফ। নিবারণ করেন। এই ঘটন। হইতে তাহাদের বংশাবলী ময়ূর, ময়ূরীয় বা! মোরীয় আখ্য। প্রাপ্ত হয়। 
77265 [57010 704৮6 5250 [155 2101151) 4156915 2 44%0868515285742.212246, 

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয্ান, হয়েন-সাং প্রভৃতির শ্রস্থ-পত্রে এই মোরীয়-রাজগণের প্রতিভিত উদয়ন-রাজোর 

পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়! কথিত হয় রাজ! প্রসেনজিতের পুত্র বিরুধক, শাকাগণের নিকট বিষ্া- 

শিক্ষার্থ গমন কয়েন | শাকা-রাজোর এক প্রান্তে একটী ধর্মীলের নিকট তিনি রখ হইতে খবতীর্ণ হন। 
কথিত হয়, ধুদ্ধদেবের জন্য & মীর নির্দিত হইয়াছিল । যাহা হউক, বিরুধকের আগমন-বার্তী শ্রবণ করিয়া 
শীকাগণ সেই স্থানে উপস্থিত হদ এবং বুদ্ধদেবের মাগির অপবিত্র করিয়াছেন বলিয়া! বিরনুধককে ভৎসিপ। করেন । 

অপমানিত ও লাঞ্ছিত হই বৈরুধক রাজধানীতে প্রতাবর্তন করেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে রাঙ। 

প্রসেনজিতের মৃত্যু হয়) বিরুধক রাজ- (সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সিংহাসন-প্রাপ্তর অবাবহিত পরেই তিনি অপ- 

মানের প্রতিশোধ গ্রহণ অন্ত শাক্য-রাজ্য আক্রমণ করেন। শাকাগণের চারি যাক সে আক্রমণে বাধ! প্রানি 
করে। শাক্য-বংজীয় অপরাপর ব্য্ি তাহাদের এ আচরণে তাহাদের প্রতি বিরক্ত হই! উঠে । ফলে তাহায়। 
্রান্য হইতে বিতাড়িত হয়। 'নর্বধাদন-দণডে দাত ইইযী ভাহাগা উত্তর দিকে পার্কত্য-প্রদেশে পলায়ন করেন। 

চজগপ্ত 

বাঙ্গালী । 



প্রাগভারতেতিহানে প্রথম সম্রাট । | হ৭$ 

কপিলাবস্ত হইতে বিতাড়িত, শাকাবংশীদ্ধ এক, যুবক তথার রাজা সংহাগদ কথিগাছিলেন') 
কাহারও, কাহারও মতে যোরীঞ্জনগর--হিন্দুকুপ ও, চিজ্বলের। মগ্যদন্তাী উল্জ্জানক দেশে 
অবস্থিত ছিল। তাহা, হইকে চু পথ অঞীলের অধিবাসী বহি! সঞগন্ধাণ, হল”) 
কিন্ত নাম. প্রভৃতির, আলোচনার আমাদের মনে, সি আব জাগরিত হক্। উপাখ্যাজের 
উপকথার, প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া! যঙ্গি তাহার নানকরপাছির: হিষয় আলোচন্স 
করি, তাহ! হইলে আমর! কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, ন কি--ঠাহাক: নাফকঝণে 
ব্গদেশের গ্রভাবই অঙ্কু্ রহিয়াছে! পঞ্জাব; বা বিহার, অঞ্চলে, বাঁ. উত্তর-ভারতে, এন্প 
নাম-সংজ্ঞা কাহাকেও অভিহিত হইতে দেখি না। এ দকল স্থাংনর বা দেশের, নাম. 
করণ-পদ্ধতির বিষয় আলোচন। করিলে বুঝিতে পারি) & সকল দেশে *গগ উপাদী, কাহারও 
নাই। রামেশ্বর, রামনারায়ণ, বিস্বেশ্বরী, রাভণেখর, কমলেম্বরীপ্রলাদ এহং তৰনুরূপ' না. 
সংজ্| প্রভৃতির আধিক্যই উত্তর-দেশীয় নামকরণে প্রবল হইয়! আছে. এ হিসাঝেচল্দ্রগুপ্ত 
উত্তর ভারতের লোক ন| হওয়াই সম্জব। গ্রীক এঁতিহাসিক, ডিওডোপাদের বর্ণনায় 
প্রকাশ,-আলেকজাগ্ডারের ভারতাগমন সময়ে 'গঙ্লারিদে' দেশে এক প্ররজপঞ্জাক্রান্ত রাজ! 
ছিলেন। তাহার বিংশ সহস্র অশ্বারোহী সৈগ, ছুই লক্ষ পল্ভাতির দৈন, ছুই সহশ্র রখ এরং 
তিন চারি সঙ্গ হস্তী ছিল। গ্রীক-ভাষায় সেই রাজর নংম”-5জজুমেশ। (4945255) 
ক্ূপে উচ্চারিত হইয্জাছে। চক্জগুঞ্ডের নামই, যে. ভাম্ান্তত্থে, বপান্করিত হইয়াছে) তছিঘকে 
নেই পার্বতা-প্রদেশে শ্রাহাদের একজন হিমতল রাজ্যের, একজন উদয়ন রাজোন্, একজন রোগীয় রাজোর- একং 
একজন কৌ শ্বান্বীর (শান্বীর.) অধিপতি হদ। শাক্যপ্বংশীয়- যুবক, কর্ডক উদগণ-রাজা অধিকারের একটা বিবরণ 
'মি-উ কি? গ্রন্থে দেখিতে পাওয়। যায়। '-উ-কি'র বর্ধনায়,প্র্াপ।-শাকাবংদীম, যুবক পঞঞমে' কাতর হ্যা 
'লান-পে।-দু' পর্বতের পথে বিশ্রানার্থ উপবেশন করেন। এমন দময় এক রাজহংদ তাহার সন্কুখে অবতরণ করে। 
তিনি রাহংসের পৃষ্ঠে আরোহণ করেন। রাজহংল তাহাকে লইয়! আকাশে উভ্ীন হয়! 'লান-পো.দু' পর্বতে 
'ড্রাগন' সর্পের আকৃতি-বিশিষ্ট এক হুদ ছিল। যুবককে লইয়া রাজহংস সেই হুদের তীরে. অবতরণ করে। যুবককে 
সেই গানে রক্ষ। করিয় রাজহংস চলিয়! যায় । যুবক হদের তীরে এক বৃক্ষমূলে নিক্রিত অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। 
এই ময় এক নাগ-নন্দিনী সেই স্থানে উপস্থিত হন এবং মনুষা-ুস্তি পরিগ্রহ করিয়! গাহাকে গুআধা করিতে 
থাকেন। এই শুত্রে নাগরাজের সহিত যুবকের পরিচয় হয়। নাগরাজ উদয়ন-রাজ্যের বিষয় তাহার 
বিকট বাক্ত করিয়! রাজা-অধিকায়ের জন্য যুবককে উদ্ব,দ্ধ করিলেন । নাগ-রাজের পরামর্শমত' ভিনি উপচ্ডাকম 
সহ 'উপ্চাং-না। (উদয়ন ) রাজোর রাজার নিকুট উপস্থিত হল। উদয়ন-রাজ উপচে কন এহগ: জন্ড অঞজনর হইলে 
যুবক অনির আঘাতে তাহাকে নিহত করেন। 7426) 8368195 033991315 ম৮০০:৭৪,০৫ (৮. 556 
94০16, ০5, [. 8 এই উদয়ন-রাজোর অবস্থিতি সন্দ্ধে নান! মতান্তর, দৃষ্ট হয়। ফা-হিয়ন এই রাজাকে, 
'উ-ঢাং, নামে অভিহিত করিয়। গ্রিয়াছেন। প্রাকৃত ভাবায় ইহ! 'উক্জান' রূপে উচ্চারিত হাট়াছে। মিষ্টার, 
ইউল বলিয়াছেন,--উদয়ন-রাজ্য পেশোয়ারের উত্তরে স্বাত নদীর তীরে অবস্থিত। হয়েম-সাং উহার ঘিশ্বৃতি 
প্রভৃতির যে পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাহ। হইতেও অনুমান হয়, উদয়ন-রাজা হিনুকুশ পর্বতের 
দক্ষিণে অবস্থিত এবং দরদ-রাজোয় দক্ষিণে চিত্রল হইতে দিন্ধুনদের মোহীন! পর্যান্ত বিভৃত ছিল। 
(৬1৫০, 7915 42৮০9 2০96 ) সং “উং বলিয়াছেন।-স-ধ রাজা ন্ং-লিং পর্ধতের সাহদেশে ভারতবর্ষের উত্তরে 

এ রাজা অবস্থিত। উহার স্তায়উর্রধয় দেপ ক্কড়িৎ, ষট হ্ইত। কাঙারও কাদারঞমড গা 
উতা4 দিতি নি। দি হইয়। খাকে। 



ইহ ভারতবর্ষ । 

কোনই সনোহ নাই। চক্রগুপ্ত যে গঙ্গারিদে' দেশের রাজ! ছিলেন, সেই দেশ বঙ্গদেশেনই 
অন্তর্ভ,ক্ত ছিল। 'গঙ্গারিদ্' দেশ বলিতে তৎকালে গঙ্গ।তীরবর্তা রাঢ় দেশকে বাঁ গৌড- 
দেশকে বুঝাইত।* বঙ্গদেশ সে সময়ে গৌরবের উচ্চ-চুড়ায় সমারূঢ় ছিল। মহাবীর 
আলেকজাগ্ডার খন ভারত আক্রমণে অগ্রসর হন, সে সময় “গঙ্গারাড়ী” নামধের সৈশস্তগণ 
তাহাকে বাধ! প্রদান করে। গঙ্গাতীরবর্তী রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীর! “গঙ্গারাট়ী” নামে 

অভিহিত হুইয়াছিলেন :বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, 'গঙ্গারিদেশ' শবের আলোচনার 

প্রতিপন্ন হয়, গ্রীক-এতিহাসিক-বর্ণিত রাজ। চচন্দ্রমেশ। বা চন্ত্রগুপ্ত বঙ্গদেশেই রাজত্ব করিতেন 
আর গঙ্গাতীরবর্তী রা-দেশে তাহার রাজধানী ছিল। নবদীপের সঙ্গিকটস্থ সমুদ্রগড়ে গুপ্তবংশীঃ 
রাজ! নমুদ্রগুণ্ডের রাজধানী ছিল, পৃথিবীর ইতিহাস চতুর্থ খণ্ডে তাহ! নিঃশংসয়ে প্রমাণিত 

হইয়াছে। চন্ত্রগুপ্ত--সমুদ্রগুণ্ডের পূর্বপুরুষ ছিলেন কি না,--তাহাও এস্থলে বিচার করিয়া 

দেখা কর্তব্য। বংশ-পর্যযায়ের আলোচনার সমুদ্রগুগ্ড প্রভৃতির সহিত চন্দ্রগুপ্তের পর্যায় 

নির্দেশ কর! স্ুকঠিন হুইলেও কেহ কেহ চন্ত্রগুগুকে *গুপ্ত,-বংশেক্ আদি বলিয়া অনুমান 

করেন। গুপ্তবংশীমগণ আপনাদের নামের শেষে “গুপ্ত শব্দ ব্যবহার করিতেন) যথা. 

সমুদ্রণ্প্ত, চন্দ্রগুপ্ত, ঘটোতকচগুগ্ত, কুমারগুপ্ত, স্বন্দগুপ্ত প্রভৃতি । চন্দ্রগ্ুণ্ডের নামের 

সহিত এ সকল নামের সাৃশ্ দেখিয়! তাঁহাদের এরূপ অনুমান অমুলক বলিয়! মনে 
হয় না। যাহা৷ হউক, এতশুপ্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে আসে। অধুনা যেমন একাধিক 
'াজধানী প্রতিষ্ঠার বিষঞে প্রন্নাস দেখিতে পাই, প্রাচীনকালেও যে সেরূপ প্রয়াস ছিল 

ন!, তাহ! স্বীকার কর! যায় না! আধুনিক গ্রীষ্মাবাসঃ শৈলাবাস প্রভৃতির স্তাক্স চন্দ্রগুণ্ডের ও 

একাধিক রাজধানী ছিল বলিয্ন! অনুমান হয়। যেমন পাটলিপুত্র নগরে তেমনই বঙ্গ- 

দেশের অন্তর্গত রাড় প্রদেশে গঙ্গাতীরবর্তী সমুদ্রগড়ে তীহার দ্বিতীয় রাজধানী ছিল, ইহাই 

সিদ্ধান্ত হয়। কোৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-শাসনপ্রণালীর বিষয় উল্লিখিত 

আছে। তাহাতে চাগক্য পুনঃপুনঃ ধান্ত-সংগ্রছের ও ধান্য-রক্ষার বিষয় বলিয়। গিগ্লাছেন। 

সুজলাসুফল! শন্তশ্যামল! বঙগদেশের উৎপক্ন-দ্রব্যের মধ্যে ধান্যই সর্বগ্রধান। এক বছদেশ 

ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এত প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয় না। চাণক্যের অর্থশান্ত্ে 
পুনঃপুনঃ ধান্যের প্রাধান্য পরিকীর্তিত হওয়ায় বুঝিতে পারি, চন্ত্রগুপ্তের প্রধান রাজধানী 

বঙ্গদেশেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। চাঁণক্য--চন্দ্রগুপ্তের দক্ষিণ-হ্স্ত-স্থানীয় ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত 

তাহার আদেশমতই কাধ্য করিতেন, কদাচ তাহার সঙ্গ ছাড়িতেন না। এ হিসাবে, 

যে দেশে অধিক দিন অতিবাহিত হয়, রাঁজার ব৷ রাভমন্ত্রীর সেই দেশের অভিজ্ঞতাই 
অধিক হইর1 থাকে । তাই মনে হয়, চন্দ্রগপ্ত বঙ্গদেশেরই লোক, আর বঙ্জদেশেই তাহার 

জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়্াছিল। আর সেই জন্যই চাণক্যের অর্থশান্ত্রে 
ব্দেশীয আচার-ব্যবহারের, বঙ্গদেশোৎপন্ন শঙ্যাদির ও বঙদেশীয় রীতিনীতির এতাধিক 
উল্লেখ দেখিতে পাই। 

টিতে 

ক পৃথিবীর ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ডে প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভষ, প্রসঙ্গে এ বিষয়ের বিশদ আলোচন। ধা /) 



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
সস ৭৫, হত তটি 

প্রাগৃভারতেতিহাসে এক আদর্শ রাজ্য। 
[ আদশ-রাজোর আদর্শ।--উংরেজ-রাজত্বে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন-পরস্পর| $--লন-সংখ্যানিষ্ধারণে আদর্শ, 

প্রাচীন ও আধুনিক পদ্ধতি,--পৃখবীর "বিভিন্ন দেশে নে প্রধার নিদর্শন /--বাবহার-বিধির ও রাঁজবিধির 
বাবস্থায় আদর্শ।__রাজাশীসনে ব্যবহার-শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা,_-প্রাচীন ও আধুনিককালে তাহার আদর্সের 

তুলন1)--প্বণ, চুক্তি, দান, বিক্রয় প্রতৃতির প্রনঙ্গ ।--বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমনের ও সংবাদ আদান-প্রদানের 
ব্যবস্থায় আদর্শ,-_নদী-নাল। প্রভৃতি খননে এবং বাণিজযাদির উৎকর্ষ-নাধনে সে আদর্শ পরিশ্ফট ;--প- 
সংরক্ষণের বিধান-পরম্পরা,--চারণভূমি প্রভৃতির বন্দোবস্তে দে ব্যবস্থায় বিশেষ উৎকর্ষ-সাধনের দৃষ্টাত্ত।-- 

তৎকার্ধা-দাধনে বিভিন্ন আখ্যায় কর্মচারী-নিয়োগ,--জললরবরাহের ব্যবস্থায় জলকষ্ট-নিবারণের বন্দোবস্ত ;-- 

জঅনহিতকর বিবিধ বিধান,--ন্বাস্থোন্নতির ব্াবস্থা,-চিকিৎলারদির বন্দোবস্ত;--ছুর্ভিক্ষ। জলকষ্ট। বন্য 

প্রভৃতি নিবারণের উপায় নির্ধারণ ;--বিবিধ আদর্শের পরিচয়,-উপসংহারে বিবিধ বক্তবা। ] 

এ সংসারে যাহা! অন্থকরণযোগা, সাধারণতঃ তাহাই আদর্শ মধ্যে পরিগধিত। রাজ। 

বল, রাজ্য বল, রাজত্ব বল--সকলের সম্থদ্ধেই এ উক্তি প্রযোজ্য। যে রাজোর শাসন- 

সংরক্ষণ-প্রণালী অপরের অনুকরণীয়--বিবিধ-ব্ষিগ্লিনী উন্নতিতে যে রাজ্য 

হৃখৈঙ্বধ্যের চরম সীমায় উপনীত, মানুষ প্রধানতঃ তাহাকেই আদর্শ 

রাজ্য অতিধায়ে অভিহিত করিয়া! থাকে। কি প্রাচীনকালে, কি 
জধুনিককালে--সকল কালেই এ উক্তির সার্থকতা পরিলক্ষিত হুয়। দৃষ্টান্তদ্বরূপ অধুনাতন 

ইংরেজশ্রাজত্বের বিষয় উল্লেখ কর! যাইতে পারে। ইংরেজরাজত্বের সর্তোমুখী উন্নতির 

প্রতি লক্ষ্য করিলে উহাকে 'আদর্শ-রাজ)' নামে অভিহিত করিতে পারি। জনসংখ্যা 
নির্ধারণে প্রজানাধারণের অভাব-অভিযোগ-নিরূপণ এবং থান্তাদি সরবরাহের স্থবন্দোবন্ত 

যদি আদর্শ-রাজ্যের লক্ষণ হয়; তাহা হইলে ইংরেজ-রাজত্বে তাহার পরাকাষ্ঠ! দেখিতে 

পাই। প্রজাসাধারণের শিক্ষা্দান-কল্লে সুশিক্ষা-বিস্তারের উপায়-পরম্পর নির্ধারণ যদি আদর্শ 
রাজ্যের নিদর্শন হয়) তাহা হইলে, ইংরেজ রাজত্বে সে আদর্শ পূর্ণপ্রকটিত। পরঃগ্রণালী 
প্রভৃতি খননে দেশে জল-সরবরাছের ব্যবস্থা-্বন্দোবন্ছে দেশবাসীর জলকষ্ট নিবারণ যদি 

আদর্শ রাজ্যের আদর্শ উপাদান বলিয়। নির্দিষ্ট হয়) তাহ! হইলে ইংরেজ রাজন সে উপাদান 

সর্বথা বিস্তমান। রোগনিবারণকল্লে দেশের স্বাস্ত্যোক্লতির ব্যবস্থায় বিবিধ প্রয়াস যদি 

আদর্শ-রাজ্যের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়! উক্ত হয়; তাহ! হইলে ইংরেজ-রাজস্বে তাহার 
পূর্ণ বিদ্তমানত| প্রত্যঙ্গ করি। ক্ৃষি-শিল্প-বাণিজ্য গ্রতৃতির বিস্তারে ঝাজ্যের উন্নতি 
সাধন যদি আদর্শ-রাজ্যের আদর্শ মধ্যে পরিগণিত হয়) তাহ! হইলে ইংর়েজ-রাজন্ধে সে 
আদর্শের পরাকা্ঠ। বিস্তমান দেখি। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংবাদ-আদান-গ্রদানের এবং 
বিভিন্ন দেশে গতিবিধির ন্ু-ব্যবস্থ| যদি আদর্শ দ্াজ্যেয় পরিচয়-চিহ্ন মধ্যে গণ্য ছয়) 

৬ঠ--৩৫ ৮৮ ূ নে যি 



২৭৪ ভাঁরতবর্ধ। 

তাহা হইলে ইংরেজ রাজত্বে সে পরিচয় পুর্ণ প্রতিভাত দেখিতে পাই। এইরূপ থে 

দিক দিপ্নাই দেখি, যে ভাবেই ব্বালোচন। করি, অধুন! ইংরেজ-রাজন সর্ধ বিষয়েই 

আদর্শ মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু আধুনিক কামের আদর্শ রাজ্য-সমূহের বিষয় আলোচনা! 

করা, এ প্রসঙ্গের উদ্দেস্ত নহে। প্রাচীনকালে, থুষ্ট-জন্মের তিন চারি শত বৎসর পূর্বে, 

ভারতীয় নৃপতি-শাসিত কোনও রাজ্যে পূর্বোক্ত আদর্শ-সমূহের কোনও নিদর্শন পরিলক্ষিত 
হয় কি লাসস্তাহাই এ প্রসঙ্গের প্রধান আলোচ্য। 

১। জলসংখ্যা-নিপ্ধারণে আদর্শ। 

[ প্রাচীন ভারতে লৌক-গণন।$--ইংরেজ-রাজত্থে লোক-সংখা। নিক্ূপণের প্রগ্নাস,--তাহার পরিচয়). 

অধুনাতন লোক-গণন। পদ্ধতি _জনসং্যা-নির্ধায়ণের প্রয়োজনীয়তা /-প্রাচীনকালের গণনা-পদ্ধাতি,__অর্থ- 
শাস্ত্রে তাহার বিশিষ্ট পরিচয় ;--নগরাদির লোক-গণনা-প্রলঙ্গ ;--ভুমি-পরিমাণাদির বিষয় ;পৃথিবীর বিভিন্ন 

দেশের লোক-গণনা-গঞ্ধতি,--তৎপরিচয়ে প্রাচীন আদর্শ পরিদ্ক,ট। ] 

প্রাচীন ভারতের প্রাচীন ইতিছাম আলোচনায় আদরশ-রাজ্যের বিবিধ লক্ষণের 

কতকটা আভাষ পাওয়! যাইতে পারে। দেশের জনসংখ্য-নির্ধারণ এবং তন্বার! শাসন- 

গ্রণালীর সুব্যবস্থা--একতম আদর্শ বলিয়া! উক্ত হুইগ্জাছে। কোন্ দেশে 
টি বা কোন্ জনপদে কত লোক বাস করে, প্রতি জনপদের শাসন-দংরক্ষণ 

জন্ত কি পরিমাণ রাজকণ্মচারী নিগ্লোগ আবশতক, এবং সেই সেই স্থানে 
কি পরিমাণ থাস্ব-শস্তাদির আমদানি-রপ্তানি কর! প্রয়োজন--নুশাসন স্থপালন প্রভৃতির 

গুধন্দোবস্ত কল্পে এ দকল বিষয় নির্ধারণ কর রাজার একটা প্রধান কর্তব্য মধ্যে 

পরিগণিত। এতাদৃশ দূরদৃষ্টি না থাকিলে দুর্ভিক্ষের গ্রবল পেষণে দেশ হয় তে! উৎদন্ন 
যাইতে পারে, শাসন-শৃঙ্খলার কু-ব্যবস্থার দেশে অনাচার-ব্যতভিচার প্রবল হওয়াও সম্ভবপর। 
তাই দেশের জন-সংখ্যা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা । থুষ্ট'জগ্মের প্রায় তিন শতাধিক 
বৎসর পুর্বে ভারতবর্ষে এ প্রথ প্রবর্তিত ছিল, অর্থশান্ত্রের আলোচনায় তাহ! প্রতিপন্ন হয়ঃ 

আর অধুনা-প্রচলিত পদ্ধতির সহিত তুলনায় সে পদ্ধতি যে কোনও অংশে হীন ছিল না, 
তাহা বুঝা যায়। ন্ৃতবাং প্রথমতঃ আধুনিক নিয়ম-পদ্ধতির উল্লেখ করিয়! গ্রাচীন ভারতবর্ষের 
অনননংখ্যা"নিরপণ-পন্ধতির আলোচন! করিলে বিষয়টা বেশ হদয়ঙগম হইতে পারিবে। 

গ্পভ্য ইংরেজ রানে জন-সংখ্যা-নিরূপণের ব্যবস্থা অতি অল্পদিন পুর্বে প্রবর্তিত হইয়াছে। 
সে্সাস রিপোর্ট বা! লোক-সংখ্যা-নিরপক বিবরণী হইতে বুঝিতে পারি--১৮৬৭ খুষ্টাবব 

হইতে ১৮৭২ খুষ্টাবের মধ্যে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম লোক-গণন] আরম্ত 
৮  হুয়। অতি গ্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে লৌক-গণনা-পদ্ধতি প্রবর্তিত 

খাকিলেও ইংরেজশ্রাজত্বে ইহার পূর্বে এ গ্রথ। প্রবর্তনার কোনদ্ধগ উল্লেখ 
রস্থপত্রে দুষ্ট ন1। বলা বাহুলা, প্রথম গণন! সময়ে দেশী হৃপতিগণের শাসিত রাজ্যসমুহ 
গগনার মধ্যে আসে না। গণনা-পন্ধতিও তখন অসম্পূর্ণ ছিল, ব্যবস্থাশ্বিন্দোবস্তও এত ব্যাপক 

ছিল না। এমন কিঃ দূররর্তী স্থান-সমূহ তখন দৃষ্টির অন্তয়ালেই রহিয়া যাইত। এই্ধপে 
ভারতের সফল প্রদেশ গণনাক্স অস্ততূক্তি না হওয়ায় নানারপ আনুবিধায় কুজগাত হয়। 



প্রাগভারতেতিহাসে এক আদর্শ রাজ্য । হর 

তাই পরবর্তী লোক-গণনায় তাহ! সংশোধনের প্রয়াস দেখিতে পাই। ১৮৮১ খৃষ্টাবের ১৭ই 
ফেব্রুয়ারী দ্বিতীন্নবার লোক-গণনার সময় পূর্বববারের অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি নিরাককত 
হয়। কিন্তু সে সময়ও কাশ্শীর। বেলুচিস্থান ও দূরবর্তী অপরাপর অনেক জনপদ বাদ পড়িক! 
যায়। ১৮৯১ খৃষ্টাবেন্স ২৬এ ফেব্রুয়ারী তারিখের লোক-গণনায় বিশেষ বিস্তৃত আয়োজনের 

অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সে সময্ন বেলুচিস্থান। সীমান্ত-্প্রদেশ-সমূহ, আন্দামান ও নিফোবার 
দ্বীপপুঞ্জ, ত্রদ্মদেশ প্রভৃতি এবং দেশীয় নৃপতিগণের শাসিত রাজ্য-সমূহ গণনার অস্তভূক্ত হয়। 
সেই হইতে এই নিয়মে গণনা-পদ্ধতি চলিয়া আদিতেছে। ১৮৭২ থুষ্টাব হইতে আরঙ্ত 
করিনা ভারতবর্ষে পাচ বার লোক-গণন! হুইয়াছে। নিয়ে তাহা গ্রকটিত হইল ; যথ!--. 

প্রথমবার লোক-গণনা--১৮৭২ খুষ্টান্দের ২১এ ফেব্রুয়ারী । 
দ্বিতীয়বার লোক-গণন1--১৮৮১ খৃষ্টান্ের ১৭ই ফেব্রুয়ারী । 

তৃতীয়বার লোক-গণনা--১৮৯১ খুষ্টাবের ২৬এ ফেব্রুয়ারী । 
চতুর্থ বার লৌক-গণন1--১৯*১ খৃষ্টানদের ১০ই মার্চ । 

পঞ্চমবার লোক-গণন1--২৯১১ খুষ্টাঝের ১*ই মাচ্চ। 
এই সকল লোক-গণনায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্য হইতে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা নিয়রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 

বৎসর পুরুষ ত্র মোট 
১৮৭২ থু্&াব ১০১৬০৫৫১৫৪৫ 4 ১০,৯১,৯৬,৮১৫ ০ ২০)৬১,৬২,৩৬০ 

১৮৮১ খুষঠটাবৰ ১২,৯৯,৪৯,২৯০ + ১২,৩৯১৭,০৪০ সু ২৫,৩৮৪৯৬,৩৩০ 

১৮৯১ খৃষ্টাব্ৰ ১৪,৬৭,৬৯১৬২৯ 4 ১৪,০৫,৪৫১০৪২ - ২৮,৭৩১১৪,৬৭১ 
১৯০১ খু্টা ১৪,৯৯১৫১১৮২৪ + ১৪১৪৪১০৯১২৩২ _ ২৯১৪৩,৬১,৪৫৬ 

১৯১১ খুষ্টাব ১৬,১৩,৩৮,৯৩৫ + ১৫,৩৮,১৭,৪৬১ 7 ৩৯,৫১,৫৬,৩৯৬ 
ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ জাতি বসতি করে, এবং তাহাদের কোন্ জাতির সংথা।- 
পরিমাণ কত, ১৯১১ খুষ্টাব্বের লোক-গণনায় তাহ! এইরূপ নির্ণীত হুইয়াছেঃ যথা,--- 

জাতি পুরুষ ত্র যোট 
১ হিন্দু ০* ১০,৩৫,৮১,১৬৪ + ৮৮১২০১০৬৮০০ ১৯১২৪,৯২)২৩২ 

২। মুসলমান ** ৪৪,৬১,৩৭১ + ৩৭১৫০৪৬১৯৩7  ৮২+১৯)৯৮৪ 

৩। খৃষ্টান * ৪,৬৪,৮৮৮ + ৩১৬১১৪০২ 7. ৮২৬,২৮৪ 

৪1 বৌদ্ধ ৪ ৩৫৫,৮৩২ + ৩১৫৩:৩৯১ ও ৭,০৯২২৩ 

৫1 উৈন 5 ১৯৪,৭৪১ 4 ১$৭৪,৪৩৭ ০  ৩,৬৯১১৭৮ 

৬। শি * ১১৩২১৮০২1+ ৭১১৩৪০7- ২,০৪৪১৩৩ 
৭ ইছ্দী ত ৯১৩৪০ + ৮৬৭৮ ১৭১৯১৮ 

৮। ঠৈরওয়াইীয়ান ৪8৩৬৯ 1 ৪২,১৯৯ ০ ৮৬৫৬৮ 
৯। ঝ্যানিমিট্টিক *. ৬১,৭৩4 ৩৯,৮৯০ _ ১১১,৯৬৩ 

৯৭ অন্তান্ত জাতি" ২৪৯২৪ 4 ১৭,৯১৬. 8২/৮৪০ 
এই বিশাল ভারত-দাাজো. যে ভাঁষে এত পুষ্ধানগপু্খরূপে গণনা-প্রণালী পিচালিক 



২৭৬ ভারতবর্ষ । 

: ছয়, তাহ! কম ক্ৃতিত্থের নিদর্শন নহে। সমগ্র ভারতবর্ষ চৌন্দটী প্রদেশ বা বিভাগে এবং 

'সতেরটী ষ্রেটে বা দেশীয় নৃপতিগণের শাসিত রাজো বিভক্ত হয়। ভারতবর্ষের সেই 
চৌন্দটী বিভাগ--আসাম, বেলুচিস্থান, বঙ্গদেশ, বোম্বাই, মাত্রাজ, কুর্গ, মধ্যগ্রদেশ (সেপ্টাল 
প্রভিন্স ), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, বিহার ও উড়িস্যা, ব্রদ্মদেশ। পঞ্জাব, যুক্তরাজ্য 

(ইউনাইটেড 'প্রভিন্স )১ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আজমীড় মাড়োক়ার। দেশী 

নৃপতিদিগের রাজ্য-সমুহ ইহার স্বস্ততুক্তি হয় না। ইংরেজ-শাসিত এই চৌদ্দটা বিভাগে 
২১৫৩টী সহর ও ৭২০১৩৪২টা গ্রাম নির্দি্ হয়। যাহা! হউক, এই চৌদ্দটী বিভাগের 
এক একটী সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন 'ব্রক' ব| চকে বিভক্ত হইয়া! থাকে। ত্রিশটী 
হইতে পঞ্চাশটী পর্যন্ত পরিবার এক একটী চকের ঝ্ন্তরক্ত হয়। এক এক জন 
*ইনিউমারেটর+ ব। গণনাকারীর উপর এক এফ চকের লোক-গণনার ভার স্তস্ত থাকে । 

চকের পরই 'দার্কেল ব! চক্র । দশটা হইতে পনেরটী চকে ব ব্লকে সংগঠিত এক 
একটা “লার্কেলের' পরিদর্শনের ভার “সুপারভাইজার” বা পরিদর্শকের প্রতি ন্তস্ত থাকে । 

গ্রীন্প পাচ শত পরিবার এইরূপ এক একটী «সার্কেলের, অস্তভুর্ত হয়। গণনকারীর 

কার্ধযাবলীর জন্য পরিদর্শকগণ দায়ী থাকেন। নির্দিষ্ট-সংখ্যক সার্কেল বা চক্র লইয়া, 

দেশ-প্রচলিত শাসন-প্রথানুযায়ী, এক একটা তহুশীল বা তালুক প্রভৃতি সংগঠিত হুয়। 

'ন্ুপারিণ্টেণ্ডেপ্ট নামধের় কর্মচারী এক একটী তহশীলের বা তালুকের কার্ধ্য-পরিদর্শক । 
সর্বোপরি যে কর্মচারী নিযুক্ত হছন--তিনি কমিশনার। এক এক বিভাগের বা প্রদেশের 

জন্ত এইরূপ. এক এক জন কমিশনার নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষে অধুন! লোক- 

গণনায় যেরূপ বিরাট আয়োজনের আবশ্যক হয়, ইউকোপে সেরূপ আয়োজনের প্রয়োজন 

হয় না। ভারতীর প্রথা! হইতে ইউবোপীয় গ্রথ। সম্পূর্ণ শ্বতন্্। সেখানে প্রত্যেক পরিবারের 
প্রধান বাক্তি কর্তৃপক্ষগণের জ্ঞাতবা বিষয় লিখিক়! পাঠাইয় থাকেন। 

দ্বিসহআধিক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে যে এইরূপ লোক-গণনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল? গ্রাচীন 

গ্রন্থ-পত্রের আলোচনায় তাহ! গ্রতিপন্ন হইভে পারে। মাসিডনাধিপতি মহাবীর আলেক- 

অনসাখা। .: জাগবে মৃত্যুর পর তাহার সেনাপতি সেলিউকাস নিকাঁটর ভারতবর্ষ 

নির্ধারণের আক্রমণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়! তিনি 
সাবকতা। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবৃত্ব হন। শ্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি 

চক্তরগুণ্ডের রাঁজসভার় যেগাস্থিনীসকে দৃতরূপে রাখিয়া! যান। চন্ত্রগুণ্তের রাজধানীতে 
অবস্থানকালে মেগাস্থিনীম ভারতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। মেগাস্থিনীসের গ্রস্থ-পত্রে 

প্রকাশ, সে সময়ে ভারতবর্ষে লৌকগণনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন রাজকর্্চারী 

নিয়োগে অধুন। যেমন জন্ম-যৃত্যুর সংখ্যা নির্ধারণ কর! হন্প১ প্রাচীনকালে, খৃষ্ট-জদ্মের তিন 
চারি শত বৎসর পূর্বে, সে প্রথা প্রচলিত ছিল।* চাণক্য-প্রণীত অর্থ-শান্্রের আলোচনায় 
কপ] 0016. ৮০০ ০ 9002611065750800 00105196501 (11095 ₹/1)0 17500170 ৮/17619 8170 

0০%। 97005 8190 0680105 00608) +7108 00৩ চ1৩৮ 2006 0019 ০1 155917)8 & 595 00৮ ৪18০ 
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প্রাগভারতেতিহাসে এক আঁশ রাজ্য । ২৭৭ 

মেগান্তিনীসের উক্জির সার্থকত৷ প্রতিপন্ন হয়। রাজ্য-মধ্যে কোথায় কোন্ জনপদ আছে, 
কোন্ জনপদে কি প্রকৃতির কত লোক বসতি করে, কোন্ প্রদেশের এরশ্্যা-সম্পৎ কিরূপ, 
শাসন-শৃঙ্খলার' সৌকর্ধা-সাধনে এ সফল বিষয় অবশ্ত জ্ঞাতব্য । চাণক্োোর স্তায় অসাধারণ 

শক্তিশালী সর্বশান্ত্রবিদের দৃষ্টিতে এরূপ আবশ্তকীয় বিষয় উপেক্ষিত হুইতে পারে-না। 
তাই তিনি তাহার অর্থ-শান্ত্রে লৌক-গণনার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেল। অঅধুনা- 

প্রচলিত পদ্ধতির সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্ত না থাকিলেও, উহ যে সম্ভা-সমুন্নত রাজের আদর্শ- 
প্রণালী, তথ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 

আধুনিক লোক-গণন। নির্দিই সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগে সমাহিত হইয়া থাকে। 

কিন্তু অর্থশান্ত্র-বর্ণিত প্রাচীনকালে লোক-সংখ্যা-নিবূপণ জন্য একটা স্বতন্ত্র স্থায়ী রাজকীয় 

চার বিভাগ নির্দি্ই ছিল। কেবল জনসংখ্য।-নিরূপপের সঙ্গে সঙ্গে রাজশ্ব-সংগ্রহ, 

গ্পণনা-পদ্ধতি। হিসাব-পরিদর্শন, ভূমি-পরিমাণ-নিপ্ধীরণ গ্রভৃতি কার্য্যের ভার? এর বিভাগের 
কর্মচারীর উপর ন্তন্ত থাকিত। বিভাগীয় প্রধান কর্মচারী “সমাহর্থা 

অভিধায়ে অভিছিত হইতেন। আধুনিক “কলের-জেনারেল” উপাধির সহিত এ উপাধি 

সাদৃশ্ঠ-সম্পন্ন । তাহাদের নির্দিষ্ট কাঁধ্যবলীর মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। রাজযোর 

এক নির্দিষ্ট অংশ ব৷ বিভাগ তীঙ্থার বর্তৃত্বাধীন ছিল। সমাহর্তার অধীনস্থ প্রদেশ চারি 
ভাগে বিশ্ুক্ত হইত ) এক এক ভাগের জন্ত এক এক জন কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। 
এই সকল বিভাগের উপর িনি কর্তৃত্ব করিতেন, সেই কর্দচারী /ম্থানিক, সংব্ঞার 
অভিহিত ছিলেন। নির্দিষ্ট সংখাক কতকগুলি গ্রামের সমাবেশে স্থানিক**গণের তথাবধানে 

এক একটা জেলা সংগঠিত হইত। এক এক জন স্ানিকেয় অধীনে আবার 'গোপ, 

নামধেয় কর্মচারী ছিলেন। এক একটি জেলাকে কতকগুপি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গ্রামে বিতক্ত 
করিয়া, এক এক জন গোপকে দশটি বা! পনেরটি নির্দিই গ্রামের তববধান-ভার প্রদান করা 

হইত। গোপদিগের কার্যাবলী স্থানিকগণ পরিদর্শন করিতেন; আবার স্থানিকগণের কার্ধ্য- 

পরিদর্শনের ভার সমাহ্তগণের উপর ন্যস্ত ছিল।* এ দম্বন্ধে অর্থ-শান্ত্রের উক্তি ; বখা,-- 

“সমাহর্তভী চতুধ। জনপদঃ বিভজ্য জ্যেষ্ট-মধ্যম-কনিষ্ঠবিভাগেন গ্রামাগ্রং পরিহারক- 

মাযুধীরং ধান্তপণুহিরণাকুপ্যবিষ্টিকর প্রতিকরমিদমেতাবদিতি নিবন্ধয়েখ। তং" 
প্রদিষ্টঃ পঞ্চগ্রামীং দশগ্রামীং ব। গোপশ্চিস্তয়েৎ। এবং চ জনপদচতুর্ভাগং স্থানিকঃ 

শ্চিন্তয়েখ। গোপস্থানিকস্থানেষু প্রদেষ্টারঃ কার্যকরণং বলিপ্রগ্রহং চ কুর্ঘ7:।” 
এতাধিক ব্যবস্থাবন্দোবস্ত সত্বেও সকল কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ হয় কিনা, তাহ! 

দেখিবার অন্ত 'ইনস্পেক্টর, ব| প্রদেষ্টা নিধুক্ত ছিলেন। স্থানিক ও গোপগণের কাঁধ্য 

পরিদর্শনই এই সকল কর্পচারী নিয়োগের উদ্দেস্ত । কিন্তু এ ব্যবস্থাও যথেষ্ট বলিয়া! মনে 
হইত না। “প্রদেষ্টা-গণ ব্যতীত অপর এক শ্রেনীর কর্মচারীর উল্লেখ অর্থপান্তে হই হখ। 

* অই অংশে বর্ণিত 'সমাহর্ত/ সম্রক কর্মচারীকে আমর! 'ডিভিশনাল কমিশনার এর সহিত ভুলদ। 

করিতে পাঁর। ডিট্রক্ট মাজিষ্টরের সহিত "হানিকের' এবং সবভিভিশনাল অফিসারের লহিত পা সজ 
কর্মচারীর তুলন। কর! বাক্ব। 



২5৮ | ভারতবর্ষ । 

তাহারা “গুচর' আখ্যা অভিহিত হুইতেন। তাহারা রাজামধ্যে বিভিন্ন বেশে বিচরণ 

করিয়! সমাহর্তা সমীপে গোপনে সংবাদ সরবরাহ করিতেন। * এইরূপে বিভিন্ন দাযিত্ব- 

পুর্ণ রাজকর্মচারীর নিয্নোগে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ-সংগ্রহেনর ব্যবস্থা প্রবর্তিত 

ছিল। গুগুচরগণের কার্যের বিষয়ে অর্থ-শান্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত আছে? বথা)-- 

"সমাহর্তৃপ্রদিষ্টাশ্চ গৃহপতিকব্যঞ্ধন! যেযু গ্রামেধু প্রণিছিতান্তেযাং গ্রামাণাং ক্ষেঞ্- 
গৃহকুলাগ্রং বিছ্যঃ। মানসঞ্জাতাত্যাং ক্ষেত্রাণি, ভোগপরিহাকাভ্যাং গৃহাণি, বর্ণকর্ম্মাভ্যাং 

কুলাণি চ। তেষাং জজ্ঘাগ্রং আয়ব্যঘ়ৌ চ বিছ্যঃ।.**প্রস্থিতাগতানাং চ প্রবাসাবাস- 

কারণমনর্ধ্যানাং চ স্ত্রীপুরুষাণাং চারপ্রচারং চ বিছ্যাঃ। এবং সমাহর্তৃগ্রদিষ্টান্তাপ- 

সবগ্রনাং কর্ষকগোরক্ষকবৈদেহকাণামধাক্ষাণাং চ শৌচাশৌচং বিছ্যঃ।'*.পুরাণ- 

চৌরবঞজনাশচান্ডেবাসিনশ্চৈতাচডু্পৎশু্তা পদোদপাননদীনিগানতীরধায়তনা ্রমারগাশৈল- 

বনগহনেযুস্তেনামিত্রপ্রবীরপুরুষাণাং চ প্রবেশনস্থানগমনপ্রয়োজনালাপলভেরণ,।” 

অর্থাৎ-জমীজমার জরীপ এবং রাঁজন্ব আদায় ভিন্ন গুগডচরগণের আরও কতকগুলি কার্ধ্য 

নির্দিষ্ট ছিল। কোন্ গ্রামে কত লোক বাস করে, প্রতি গ্রামে কতগুলি গৃহৃস্থের অবস্থিতি 

এবং কত পরিবারের বাস, প্রতি গৃহস্থের জাতি ও পেশা, কোন্ পরিবার রাজন্ব প্রদান 

করিয়! থাকে এবং কোন্ পরিবার রাজস্ব প্রদান করে না, প্রভৃতি নির্ধারণ গুণডচরগণের 

কার্ধ্য-মধ্যে গণ্য । এতদ্বযতীত প্রতি গৃহস্থের আফব্যয়-নিবূপণ এবং তাহার গো-মেবাদির 

সংখ্যা-নির্দেশ প্রভৃতিও ইহাদের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। এতত্বযতীত, গুধচরগগকে 

আরও কতকগুলি গোঁপনীপ্প কার্ধ্য সম্পাদন করিতে হইত। বৈদেশিকগণের আগমনের 

ও নির্গষনের কারণ অনুসন্ধান, লোক জনের গতাঁয়াত পর্যাবেক্ষণ, কুচরিজ বা সন্দেহ-যুক্ত 

স্ত্রী-পুরুষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি কার্ধ্য গুগুচরগণকে গৃহস্থের বেশ ধারণ করিফ়! 

( গৃহপতিকবঞ্জনাঃ ) সম্পন্ন করিতে হইত । সাধুংসঙ্ন্যাীর বেশ ধারণ করিয়! তাহার! কৃষকের, 

মেধপালকের, সওদাগরগণের এবং রাজকীয় পরিদর্শকগণের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। 

চোরের বেশ ধারণ করিয়া ৭গু$রগণ তাহাদের অন্ুচরবর্গসহ তীর্ঘস্থান-সমূছে, দ্লানালয়ে, 

জনশুন্ত স্থানে, পর্বতে এবং পুরাতন ভগ্ন স্থানসমূছে চোর; শক্র এবং 'অসচচরিক্র 

বাক্তির চাল-চলন পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন। * গোপগণের কর্তব্য বিষয়ে অর্থশান্ত্ে 

নিয়রূপ বিবরণ পরিদৃষ্ই হয়। কোটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের ছ্বিতীয় করে লিখিত আছে,_ 

“তেধু চৈভাবঙ্চাতুর্বর্ণা মেতা বস্তঃ কর্ষকগোরক্ষক বৈদেহকারুকর্াকরদানাশ্চৈতা বচ্চ 

দ্বিপদচতুদ্পদমিদং ঠচঘ ছিরখ্যবিষ্টিগুহদগ্স্সমুত্তিষ্ঠতীতি । গৃহাগাং চ করদাকরদসং- 

খ্যানেন।*,*প্কুলানাং চ স্ত্রীপুরুষাণাং বালবৃদ্ধকর্মচরিত্রালীবব্যয়পরিমাণং বিস্তাৎ।” 

অর্থৎ।--গ্রাষ্য কর্মচারী গোপগণ প্রত্যেক গ্রামের লোক-সংখ্ গণনা করিয়া, তন্মধ্য 

হইতে ব্রান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূড্র এই চাঁরি জাতির লোক-সংখ্য। নিরূপণ করিবেন। 

গতি গ্রামে ফত তরাঙ্ষণ, কত ক্ষত্রিয়, কত বৈশ্য ও ৪ কত শুদ্র বাঁস করেন, তাহা নির্ধারণ 

দিগের কাধ্যাবলীর সহিত তুলনা কর! যাইতে পায়ে। 



গ্রাগভারতেতিহাসে এক আদর্শরাজ্য। ২৭৯ 

করিয়া প্রত্যেক গ্রামের কৃষিজীবী, গোপালক, বৈদেছক (ব্যবসায়ী ) কারুফর্ণাকর ( শিল্পী ), 

দাস (জ্রীতদায়) প্রভৃতির সংখ্যা-পরিদাণ তীহান্! লিপিবদ্ধ করিবেন। প্রত্যেক গ্রামের ছিপদ 

ও চতুষ্পদ জন্তর সংখ্যা নিরূপণ, প্রতি গ্রামের হিরপ্য (হ্বর্ণ), বিষ্টি (বেগার়), গু ও 
দণ্ড প্রস্তৃতির পরিমাপ  নির্ধান্ণ প্রভৃতিও গোঁপগণের কর্তবা মধ্যে গণ্য। এতগ্াতীত, 

গ্রামের কোন্ পরিবার রাঁজসরকারে করপ্রদান করিয়া! থাকেন এবং ফোন্ পরিষায় কক 
প্রদান করেন না,--তঙ্লিরূপণও গোপগণের কাধ্য। প্রতি গ্রামের ঘাঁলক বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী 

পুরুষ প্রভৃতিয় সংখ্যা নির্ণর করিয়! তাহাদের চরিত্রঃ আজীব (আর), বায়, পেশ! ( কর্ম) 

প্রভৃতি নির্ধারণ করিবার ভারও গোপগণের উপর ন্যস্ত ছিল। 

প্রাদেশিক লোক-গণনা-পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করিয়া, অতঃপর অর্থশান্ত্রকার নগরসমূহের 
ও রাজধানীর লোক-গণনা-পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এ ব্যবস্থায় “নাগরক' » 

অভিধেয় কর্মচারী, প্রাদেশিক গণনার প্রধান কর্মচারী *দমাহর্তার, স্থান 
অধিকার করিয়া আছেন। প্রদেশাদির লোক-সংখ্য! গণনায় যেরূপ 

স্থানিক, গোঁপ প্রভৃতি রাজকর্মমচারী নিয্নোগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে 
লহুর ও রাজধানীর লোফগণনারও ত্র সকল কর্মচারী নিয়োগের বিষয় অর্থশান্ত্রে উল্লিখিত 

হইগ্লাছে। প্রাদেশিক গণনার গোপগণের ভার, ন্গরাদির লোকসংখ্যা-নিক্ধপণে গোপ- 

গণের উপর অবস্থাভেদে দশটি, পনেরটি এবং কোনও কোনও স্থলে চষ্লিশটি পরিবারের 
পর্য্যন্ত জন্সংখ্যা-নিরপণের ভার ঝর্পিত হক্স। প্রতি গৃহস্থের জাতি, গোত্র, পরিচন্গ। 

পেশ! প্রভৃতি নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আয়-বার়-পরিমাণ মিরপণগ গোপগণের 

কর্তব্য মধ্যে ।পরিগণিত।1+ নাগরনফগণেয় কার্ম্যসমূহের জটিলতা ও গুরুত্ব নিরাস 
করে এক বিশিষ্ট বিধান সে লময়ে প্রবর্তিত ছিল। ধর্্মালয়ের বা আতিথিশালার 
ঘধাক্ষদিগের উপর প্লাগরকেরশ কোনও কোনও কার্যয-সম্পাদনের ভার স্তত্ত থাকিত। 
তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই--প্ধর্মাধস্থিনঃ পাষর্তি-পথিকা নাষেস্তবাসগ্গেযু। প্রস্থিতাগতৌ 

চ নিবেদয়েখ। অন্তথ! রাত্রদোষং ভজেৎ। ক্ষেমরান্রিযু ত্রিপণং দঘ্ভাৎ।” ধর্দালয়ে বা 
অতিথিশালায় কোনও অপরিচিত আগন্তক ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, অধ্ক্ষদিগফে স্থানিকের 

নিকট তাহাদদের আগমন ও নির্নমন বার্থ! জ্ঞাপন করিতে হুইত। পরিধারের প্রধান ব্যজির 
উপরও কোনও আগন্তকের আগমনের ও প্রস্থানের সংবাদ রা'জকর্দচারীদিগের নিকট 

বিজ্ঞাপিত করিবার আদেশ ছিল। মগরের নিয়ঘ অনুসারে প্রতি ব্যবসায়ীকে, প্রতি শিল্পীকে 
এবং প্রতি চিকিৎসক্ককে নাগরকের নিকট কৈফিয়ত দিতে হইত কেহ স্থান্থোর বিয়দ 
ভঙ্গ করিয়াছে কি না, কেছ ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়াছে কিনা গ্রতৃতি 

সহরাদির 
লোক-গণনা-পঞ্ধতি | 

* নাগরকের কাধ্যাবলীর বিষয় আলোচনার মনে একটী ধারণ! বন্ধমূল হয়। আধুনিক সহয়-নগরের 'খুঁলিশ 
কমিশনার'-দিগের সহিত নাগরকের তুলন! হইতে পারে । উ্তয়ের কর্তৃব্যের মধ্যেও বিশেষ পার্থকা দেখা বায় লা । 

1 অর্থ-শাস্ত্রের "নাগরকপ্রশিধি" প্রকরণে এইরূপ বর্ণন। দৃষ্ট হয়ঃ যথা". “নমাহ্তৃবন্নাখয়কে। নগরং 

চিত্তয়েখ। দ্ষশকুলীং গোপো! বিংখতিকুলীং চত্বারিংশৎ কুলীং বা। স তন্তাং স্তী- বুনি জাতিগোজ, 

নাঁমকর্মাতিঃ জজ্ঘাগ্রমারবায়ৌ চ-বিদ্তাৎ। এবং ছুরগচতুর্ভাগং সবািকশ্চিগুনেখ।' 



২৮ ভারতবধ। 

সংবাদ প্রদান করিবার ভার তাহাদিগের উপর ত্তত্ত ছিল। কি ধর্মালয়ের বা অতিথি: 
শালার অধ্যক্ষ, কি পরিবারের প্রধান ব্যক্তি, কি চিকিৎসক, কি ব্যবসাদী। কি পিশ্গী-- 
যদি ফেছ এ সকল সংবাদ-সরবরাহে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেন, তাহ! হইলে তীহা- 
দিগকে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইত। নগরের ও রাজধানীর শাসন-সংরক্ষণের জুব্যবস্থার 

জন্ত এইরূপ বিধি বিহিত ছিল। 
জনসংখ্যা-নির্ধারণের ভার যে সকল কর্মচারীর উপর গ্ভিত্ত ছিল) জরিপাদি দ্বার! 

সুমি-পরিমাণ নির্ধারণ তাহারদিগকেই করিতে হইত। কোন্ গ্রামে কি পরিমাণ জমি আছে, 
জরিপ দ্বার! তাহ! নিরূপণ করিয়া কর্মচারিগণ প্রতি গ্রামের সীমান! 

নিদ্ধীরণ করিয়! দিতেন । উত্তম-মধ্যম-অধম অনুসারে তাহার প্রতি 

গ্রামের জমি সকল চিহ্নিত করিতেন। কোন্ জমী কোন্ ফনলের 
উপযোগী, কোন্ জমী উর্বর ও কোন্ জমী অনুর্বর, কোন্ জমী উচ্চ, কোন্ জমী নিয় 
জলকর।) বনকর প্রভৃতি নির্ধারণ কর! তাঁহাদ্দেরই কর্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। উদ্ভান, 

বনতৃমি, ধর্্মমন্দির, তীর্থস্থান) অতিথিশালা, অনাথ আশ্রম, সমাধিস্থল, চারণভূমিঃ রাজ- 

পথ প্রতৃতির সংখ্য। নির্দেশ করিনা তৎসংক্রাস্ত হিসাব-সংরক্ষণ প্রভৃতিও প্র সকল 

কর্মচারীর কর্তব্য বলিয়। আবধারিত হুইত। ধাহারা পরিদর্শক ( ইনস্পেক্টর ) ও গুগুচর 
গুবং ওভারসিয়ার অভিধায়ে অভিহিত হইতেন, তাহার! এই বিভাগের জমিজম1, গৃহ 

ও পরিবার সংক্রান্ত হিসাব-পত্র পধ্যালোচন। করিতেন মাত্র । এ বিষয়ে অর্থশান্ত্রের উক্তিঃ-- 

*সোমাবরোধেন গ্রামাগ্রং ক্ৃষ্টাকষ্টস্থলকে দা রারামযত্ডবাট বনবাস্ত-চৈত্যদেবগৃহ- 

সেতুবন্বশ্মশানসত্র প্রপাপুণ্যস্থানবিবীতপথিসংখ্যানেন ক্ষেত্রাগ্রং। তেন সীল্নাং 

ক্ষেত্রাণ!ং চ মর্যযাদরণ্যপথিগ্রমাণ সম্প্রদান বিক্রয়ানুগ্রহপরিছারনিবন্ধান্ কারে 

প্রাচীন ভারতে, খুষ্ট-অন্মের প্রায় তিন শতাধিক বৎসর পুর্বে এইরূপে গণনা-ক্রিয়া সমাহিত 

হইত। রাজ্যের সকল সংবাদ পরিজাত হওয়া রাজপুরুষদিগের ক্লাজ্য-শাসন-বিজ্ঞানে অশেষ 
উপকারী । অর্থ-বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলেও উহার প্রয়োজনীফত! অস্বীকার করা যায় 

ন1। অধুন। যেমন সন্দেহ-যুক্ত ব্যক্তির গতিবিধির প্রতি তীক্ষু দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা! আছে, 

'আর তাহ! বেমন রাজ্যরক্ষার পক্ষে এক বিশিষ্ট নীতি বলিয়া উক্ত হয়; গ্রাচীন-কালের 

ধররূপ ব্যবস্থাও রাজারক্ষার-পক্ষে অল্প সহাদ ছিল না। রাজচক্রবর্ভী চন্দ্রগুণ্ডের বিস্তৃত 
বিশাল রাজ্যের বিষক্স চিন্ত। করিয়! দেখিলে বুঝ যায়ঃ তৎকালে এইরূপ বিধি প্রবর্তনার 

বিশেষ আবশ্তীক হইয়া পড়িয়াছিল। তখন চারিদিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাধীন রাজ্যের 
সমাঘেশ ছিল; বৈদেশিক গুগুচরের গমনাগমনের সম্ভাবনাও অল্প ছিল না। তাই 
বহিঃশক্রন আক্রমণ নিবারণকলে পৃর্ধবোক্ত বিবিধ ব্যবস্থার প্রবর্তন একান্ত . আাবশ্তক 

হুইয়াছিল।: উত্তম-মধ্যম-অধম 'অন্ধুসারে গ্রাম-সমূছের বিভাগে এক দিকে যেমন সৈল্ত- 
সংগ্রহের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল) অধিবাসিবৃন্দের আর-ব্যয়-নির্ধারণে অন্তদিকে কর-বৃদ্ধির 
ও কর-সংগ্রহের উপায় তেমনি সুগম হইয়া আসিয়াছিল। ফলতঃ, এই সকল বিধি-ব্যবস্থ! 
যে আবর্ণ-রাজোর প্রকৃষ্ট নিদশন, তছ্ছিষযনে সনোহ নাই। 

জরিপাদির 
বিষয্ক। 



প্রাগ্তারতেতিহাঁসে এক আদর্শ রাজ্য ।  : ২৮১ 
প্রাচীনকালে ও আধুনিকরালে ভারতবর্ষে যেরপন্ভাবে লোক-গণন! কাঁধ্য নির্ধাহ 

হইত, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠালমূহে তাহার ক্ষথঞ্চিৎ আভায প্রদত্ত হুইয়াছে। পৃথিবীর অপরাপন্ 

পৃথিবীর * দেশে এ প্রথা কিরূপভাবে প্রচলিত ছিল বা আছে, এক্ষণে তাহার 
বিভিন্ন দেশের আলোচনা .করিতেছি। বাইবেলের অন্তর্গত “ওজ্ড টেষ্টামেণ্টের? 

্রপনা-পন্তি।  «এক্সোভাস অংশে লোক"গণনার একটু পরিচয় প্রা হওয়! বার়। 
সেখানে সৈন্ত-সংখ্যা-নিকূপণ-কলে লোঁক-সংখ্যা-নিদ্ধীরণে ইজরেল জাতিরহ্ববিবিধ প্রয়াসের 

বিষয় উল্লিখিত আছে। তাহাদের প্রতি সম্প্রদায়ের লোক-সংখা। নির্দিষ্ট করিবার জন্ত 

“ইনিউমারেটার" বা গথনাকারী নিযুক্ত হইয়াছিল) আর কেবলমাত্র বিশ বৎসর হইতে ততুর্ধ 

বন্ক্রম পর্য্ত্ত ব্যক্তি গণনার অস্তর্ভ,ক্ত হইয্কাছিলেন। তবে তাহাদের মধ্যে “লিভাইট' সম্প্রদায় 
খ্বতন্ত্রপে গণনার আমলে আসিরাছিলেন। লিভাইটগণের মধ্যে যাহার। ত্রিশ বৎসরের 
কম বয়স্ক ছিলেন, তাহাদিগকে গণনার অস্ততৃক্ত করা হয় নাই। ইহার পর রাজা 
সলোমন জনসংখ্যা-নির্ধারণের প্রগনাস পান। ধর্মাধিকরণের পুরোহিত নিয়োগ উপলক্ষে 

তাহার এই ব্যবস্থার পরিচক্প পাই। অতঃপর জোয়াব একবার জনসংখ্যা-নিরপণের 

চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে তাহার ততটা মত ছিল না। কিন্তু ডেভিডের আদেশে তাহাকে 

লোক-গণনাপ্প প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তখনও ইজরেল জাতির সৈনিক পুরুষগণ 

মাত্র গণনার অন্তূক্ত হুইয়াছিলেন। ইজ্ররেল জাতি যে সময়ে বন্দী অবস্থায় বাবিলনে 
অবস্থিতি করিত্েেছিলেনঃ সে সময়েও তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জনসংখ্। নিপ্ধারণেকর 

ব্যবস্থা! হয়। বদ্ধনমুক্ত হইয়া, জেরুঞ্জিলামে প্রত্যাবর্তনের পর তীহারা এ তালিক! 

প্রকাশ করেন। পারন্ত-দেশে লোক-গণন। প্রথার প্রবর্তনার বিবিধ পরিচয় প্রাণ্ড হই। 

বিভিন্ন বিভাগের এরশ্বর্ধ্যসম্পৎ নির্ধারণে করবৃদ্ধি করা--উহার প্রধান উদ্দেশ্তা ছিল। চীনদেশে 

প্রাচীনকালে এ পদ্ধতি প্রবর্তনার পরিচয় পাওয়া যায়। পারস্তদেশে যেরূপ করবুদ্ধির জন্কা 

্রশ্বর্ধয-সম্পদের হিসাব লওয়া হইত ; চীনদেশেও সেইরূপ তাৎকালিক টসগ্তশক্তি নির্ধারণ- 

করে এবং প্রার্দেশিক কর-সংগ্রহের জন্ত এঁ প্রথা প্রবর্তিত হুইয়াছিল। মিশর-রাজ 

আমসিসের রাবত্বকালে প্রতি ব্যক্তির পেশ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিবার নিম্মম বিধিবদ্ধ 

হয়। অসহুপায়ে জীবিকানির্বাহের পথ রুদ্ধ করাই--উছার উদ্দেশ্ত। গ্রীক*এঁতিহাসিক 
হেরোভোটাসের গ্রন্থপত্রে প্রকাশ,-- প্রসিদ্ধ রাজনীতিক সোলন কর্তৃক এথেন্দে গ্রথম গণনা- 
পদ্ধতি প্রবর্তিত .হুইল্লাছিল। তবে রোমই যে এই গণন।-প্রথ! দৃঢ়তিত্ির' উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল, তাহ! সকলেই শ্বীকর.করিয্প। থাকেন। রোমে “সেব্সর, অভিধায়ে এক শ্রেণীর 
রাজকর্মমচারী ছিলেন। প্রথমতঃ দেশের জনসংখ্যা নির্ধারণ করা তাহাদের প্রধান কাধ 

ছিল। দেশের লোক-সংখ্যা গ্রণন। করিয়। তীহার। প্রথমে তাহাদের প্রর্ধ্যা-সম্পদেশর 
তালিক! প্রস্তত করিতেন। রাজস্ব সংগ্রহ কর! এবং দেশবানীর উরিভোব্নতির ব্যবস্থা- 

বন্দোবস্তের গার তীহাদেরই উর স্তন্ত ছিল। “ভিলা পাবলিক! নামক অট্টালিকার 

£ক্যম্পাস মার্টিযাস' অংশে “দেন্দ্র/-দিগের কার্যালয় ঞরতিন্ঠিত হইয়াছিল। £সেন্দাঁ্' গ্রহণ বা 

লোক-সংখ্য। নিজিপণ অন্ত -তাহাদিগের দাম “সেক্সর',হয়। ্যার্থিয়ান টুলিয়াসের 4০০ 
৬ষ্ট-- ৩৬ 



২৮২ | ভাঁরতধর্ষ। 

য়োম-সাআাজ্ের প্রথম 'সেন্সস' গ্রহণ করা হয়। তীছার রাজন্তে অতঃংপয় প্রতি পাঁচ বংসক্ 

আ্সন্তর এরূপ লোক-্গণনার নিয়ম প্রবর্তিত ছুইয়াছিল। তখন, লোৌকগণনার সঙ্গে সঙ্গে 
গতি পরিবারের বিষয়-সম্পত্তির, গো-ম্যাদির এবং ক্রীতদাস প্রভৃতির হিসাধ লঙয়ার ব্যবস্থ! 

ছিল। প্রায় এক্ শতাবী পূর্বে গ্রেট-বুটেনে এই প্রথ! প্রবন্তিত হয়। গ্রেট-বুটেনে 
১৮০১ খৃষ্টান সর্বপ্রথম লোক-সংখ্যা-নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছিল। সেই সময় হইতে আজি 

পর্যন্ত প্রতি দশ বৎসর অন্তর গ্রেট-বুটেনের লোক-সংখা। গণনা করা হুইয়! থাকে। 

১৮৯১ খৃষ্টান আরর্লগ্ডের অধিবাসীর সংখ্যনিরূপণের প্রয়াস দ্েখি। কিন্ত তখন সে 

উদ্দেশ্ত বার্থ হইয়া! যায়। ১৮২২ খ্রীষ্টাবে পুনরায় আয়র্লণ্ডের লোক-গণনার আয়োজন হয়। 

সে সমক্সও প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা যায় না। ১৮৩১ থুষ্টাবৰ হইতে পুনঃপুনঃ চেষ্টা 

চলিতে থাকে । তিন চারি বার ব্র্থ-উদ্মের পর আয়র্লখের কৃষিসম্পদের একটা 

নির্দিষ্ট তালিক। প্রস্তুত হইয়াছিল। যাহ হউক, ইছার পর ১৮৩৬ থুষ্টাবঝে 'রেজেষ্টারী, 
গ্রথ। প্রবন্তিত হুয়। প্রতি গৃহস্থকে “সেন্সাস' কার্যালয়ে যাইয়! প্র সংক্রান্ত পমঘ্ত সংবাদ 
লিপিবন্ধ করিয়া আদিতে হুইত। ১৮৫৩ থুষ্টাব হইতে স্বকটলণ্ডে এ নিয়ম প্রবর্তিত 

হইন্নাছে। ১৮৬১ ও ১৮৭৯ থৃষ্টাব্ষের পর হইতেই নিয়ম হয়ঃ-“সেম্দাস, কর্মচারিগণ 
প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে তাহাদের জাতব্য-বিষয়-সম্বলিত মুদ্রিত তালিকা রাখিয়া! যাইবেন। 

পরিবারেত্র প্রধান ব্যক্তি এর তালিক পুর্ণ করিয়া! 'সেন্দাস+ কার্যালয়ে পাঠাইয়] দিবেন । 

এই পদ্ধতি আজি পর্যন্ত গ্রেট-বৃটেনে প্রবর্তিত আছে। ১৮০১ খুষ্টাব্বের পর ইংলগ্ডে 

কোন্ কোন্ তারিথে লোক-গণন! হুইয়াছিল, তাহার একটু আভাষ পাওয়। ষায়। তাহাতে 

জানিতে পারি, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, ২রা এপ্রিল রবিবার রাত্রিতে লোকগণন! কার্ধয সমাহিত 

হইয়াছিল। শনিবার প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে একটি করিয়! তালিক। রাখিয়া আসার 

হ্বস্থা হয়। এ তালিক! পূর্ণ করিয়৷ গৃহস্থের প্রধান ব্যাক্তি উহ! সোমবার ফিরাইয়! 

দেন। তালিকায় নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্গিবি্ ছিল;--পরিবারের প্রতোকের 

নাম, স্ত্রী বা পুরুষ, প্রতেকের বয়সঃ পদবী, পেশী বা ব্যবসার, অবস্থাদির পরিচয়, গৃহের 
প্রধান ব্যক্তির সহিত সহন্ধ, এ দিন রাত্রিতে যাহার! সেই গৃহে রাজ্রিযাপন করিয়াছিল, 

তাহাদের প্রত্যেকের জন্মস্থান প্রভৃতি । পরিবারস্থ কোনও ব্যস্ত অন্ধ, কাল, বোবা, 

উন্মাদ বা নপুংসক আছে কি না; ৬ বৎসর হইতে ১৩ বৎসর বয়সের বালক-বালিকাগণ 

স্কুলে ব গৃহশিক্ষকের নিকট বিস্তাশিক্ষ। করে কিন! প্রভৃতি বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের বিষয়ও 
তালিকার অন্তর্নিবিষ্ট হইর়াছিল। আদি কালি সকল সুসভ্য জাতিই জনসংখা-নির্ধারণের 

পক্ষপাতী । তাই এ বিষয়ে সকলেরই প্ররয্নাস দেখিতে পাই। ফরানী-রাজ্য ফ্রান্সে প্রতি 

পাঁচ বতনর অন্তর লোক-গণন| হয়। বেলজিয়মে ও অগ্িয়ায় প্রতি তিন বৎসর অন্তর 
এবং খআমেরিকার যুক্তরাজো প্রতি দশ বৎসর অন্তর লোক-সংখ্য। নির্ধারণের ব্যবস্থা 
আছে। এইকপ প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জনপদে লোক-সংখ্য। নির্ধারণের প্রথ! প্রবর্তিত 

হওয়ায় অধুনা পৃথিবীর জনসংখ্যার একটা পরিচয় পাওয়! যাঁয়। বিগত কয়েক বৎসর 
পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের যে লোকনংখা। নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বুঝ যায়, 



গ্রাগভারতেতিহাসে এক আদশ রাজ্য। ২৮৩ 

সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ১৬২ কোটী ৩০ লক্ষ লোক বাদ করে। সে বিধয়ণ এই,-* 
১৯। ইউন্বোপ ৮" রঃ ৪৪০১০৯০১৪৪৬ 
২। এসিয় ৪৮৯ ৯৯ ৯০০১০৪৪১০৩৬ 

৩। আফ্রিকা ৮১, ৮৯, ১৭৯১৯৪৪১০০৬ 
৪। উত্তর আমেরিক! *৮* ৮৯* ১১৯১০৯০১৩০৯ 
€। দক্ষিণ আমেরিকা ্ রি ৩৫) ৪ ৯১০৩০ 
৬। ওশেনিয়! রও িন্হ ৮১৩০৪১০৪০ 

পৃথিবীর প্রায় সকল মহাদেশেই ইংরেজ-রাজ্যের প্রভাব বিস্তৃত। সমগ্র ইংরেজাধিকৃত 

রাঁজ্য-মমুছে-৪৩৫১০০৯,০০০ লোক বাস করে। ইংরেজাধিকৃত রাজ্য-সমুহের এবং ইংরেজের 

সহিত সন্ধিবন্ধ কোনও কোনও মহাদেশের লৌক-সংখ্য! নিয়রূপ নির্দিষ্ট ছয়; যথা, 
১। গ্রেটবুটেন যুক্তরাজ্য ৮** রে 8৫১৪৯৭,০৩৭ 

২। ভারতবর্ষ ৮০০ ৮৯ ৩১৫১০০০১০০৪ 

৩। চীনদেশ ঠ ৪ ৪০০১০০৩১৩০৩ 

৪ রূশিয়! ৪৪৬ ৯৪৪ ১৭৩৫০০১৩০০৬ 

৫1 জাপান ৮৬০ এ ৫০১০০৩৪১৬০৬ 

৬। আমেরিকার যুক্তরাজ্য *** ৮** ৯২,০০৯১৩৩০ 
৭। যুক্ত-রাজ্যের অতিরিক্ত লোকসংখা। ** ১০১৯০০১০৪০৩ 

৮| ইংরেজের অধীনস্থ রাজাসমূহা *** *** ১৫১৭০০১৪০০৬ 

| ২। ব্যবহার-বিধানে আদর্শ। 

[ব্যবহার-বিধানে ধর্মই মূল,--শাস্ত্রো্জ বিধান-পরম্পর। ; শাস্তর-গ্রন্থে ব্যবহারের পরিচয়।--অর্থশাঙ্্রে বাষহায 

বিধিঃ--বাবহার প্রকার,--বিবাদ-বিভাগ,স্-অষ্টাদশ বিবাদ /--বিচারালয় সংগঠন ;--দ্বিবিধ বিচারালয--- 

ধরণস্থীয় ও কণ্টকশোধন,--দ্বিবিধ বিচারাঁলয়ে বিচা্য বিভিন্ন বিবারদঃ--পঞ্চায়তি প্রথ। ৮-ব্যবহার-গ্রণালী;-... 

ধর্দশান্তরোক্ত প্রণালীর সহিত সাদৃগ্ঠ ;--বিচার-বিষয়ে অবলম্বনীয় প্রণালী ;--বাদী, প্রতিবাদী, পরোজ্ 

দোষ প্রভৃতি /--পঞবন্ধ প্রভৃতি জরিমানার বিধয় ;--সাক্ষী প্রভৃতির ব্যবস্থ। --চুক্কিবিষয়ক বাবস্থ। ১--সন্ভুয়- 

সমুখান-গ্রক্করণে অবলম্বনীয় বিধি ;--নভ্কৃত প্রভৃতি চুক্তির পর্ধ্যায় /--খপদান, বিতয়, নিক্ষেপ। উপনিধি 
প্রভৃতি চুক্তির পর্য্যায় ;-_নিলাম ও ক্রয়াধিকার বিষগ্নক ব্যবস্থা ,_- খণ-সংক্রাস্ত বিধান গচ্ছিত সম্পকায 
ব্যবহার ;-আধি, আদেশ, বিক্রয়, দান, দায় প্রভৃতি সাক্রান্ত ব্যবহার-প্রণালী ;--যোঁথ ব্যবহার বিষয় ;-. 

বিবিধ বিবাদ প্রতিকার ;--শ্রুতি-শ্মূতি প্রস্ৃতি শাস্ত্রে ব্যবহার প্রণালীর উল্লেখে তাহার বিশেষ পরিচয়। ] 

মহর্ষি যাজ্বন্ক্য বলিয়াছেনঃ__*শ্রতিঃ স্থতিঃ সদাচারঃ ম্বন্ত চ খ্রিযমাত্বনঃ। সম্যক 
স্কর্প্ঃ কামে ধর্মূলমিদং স্বতম্॥” অর্থাৎ,--শ্রুতি, স্থৃতি, পুর্ব-মহাজনগণের অনুতিত 

আচার-পরম্পরা, আত্মগ্রীতি এবং সম্যক"সন্ক্প-জনিত শাস্তাহুমোদিত 
বাবহার-বিধামে 
ধর্পই মূল।. কামনা, ইহাই ধর্মের 1 ব্যবহার-জ্ঞানের নূল। শ্রুতি, স্থৃতি প্রতৃতি 

সম্যক্জ্ঞানের নিদর্শন। সম্যক আন--ধর্দের মূল--ব্যবহায়েরও মুল 
লুতরাং ধর্দেরও যাহ! আদি, ব্যবহায়েরও তাহাই আদি। ধর্দের প্রমাঁগই ব্যবহারের 
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প্রমাণ। আর্ধ্য-হিঙ্টুগণ চিরদিনই ধর্মপ্রাণ । ধর্ছের প্রতিষ্ঠা চিরদিনই তীহাঁর। বধ 
গরিকর। ধর্মের ভিত্তি সুদুঢ় করিবার জন্যই তাহাদের সর্ব-শান্ত্রের পরিকল্পন!। তাই 
অতি প্রাচীন কাল হইতে ধর্মশান্ত্রেরে মধ্যেই ব্যবহার-শান্ত্রের বীজ নিছিত দেখিতে 

পাই )-_তাই হিন্লুর ব্যবহার-বিধির পরিচয়-গ্রদান-গ্রসঙ্গে ধর্-শান্ত্রের আলোচনা আবস্টক 

হইপ্ন! পড়ে। শান্্রকার (যাক্তব্যা-সংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ৩--৫ শ্লোক) বলিয়াছেনঃ. 

“পুরাণ-ন্যায় মীমাংসা-ধর্শশান্রাঙ্গ মিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্বানাং ধর্মন্ত চ চতুর্দশ | 

মন্ব্রিবিষ্ণুহা রীতযাজ্ঞবন্থ্যোশনোহঙ্গিরাঃ। যমাপন্তস্বসংবর্তাঃ কাত্যায়নবৃহম্পতী ॥ 

পরাশরব্যাসশঙলিখিতা দক্ষগৌতমৌ । শাতাতপ বসিষ্ঠশ্চ ধর্মশান্্র প্রযোজকা:॥৮ 

অর্থাৎ,-পুরাঁণ, সভায়, মীমাংসা, ধর্মশান্্। বেদাঙগ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, 
জেযাতিষ, ছন্দ, এই ষড়বেদাঙ্গ ) এবং চারি বেদ--এই চৌদ্দটী পুরুষাথ£সাধন জ্ঞান ও 

ধর্মপ্রবৃত্তির কারণ। মনু, অব্রি, বিষু) হারীত, যাজ্ঞবন্ধ্য, উনা, অঙ্গিরা, যম, আপন্তত্ব, 

সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ এবং 

বসিষ্ঠ,_ উহার! ধর্শাস্্র গ্রণয়ন করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-বিধির বিষয় সম্যক 

হদয়ঙলম করিতে হইলে, এই সকল ধর্ম-শান্ত্রের আলোড়ন আবশ্তক হইয়া! পড়ে। পূর্বে 
বলিয়াছি,ধর্দ ও ব্যবহার অভিন্ন) ধর্মের যাহ! মুলঃব্যবহারেরও তাহাই মুল। 
আমাদের, শীল্সদর্শী হিন্দুগণের বিশ্বাস_-পরব্রন্ধ সর্ব-ভানাধার। তিনি সর্ববিধ জ্ঞানের 
সর্ববিধ ধর্মের এবং সর্ধববিধ ব্যবহারের মূল হেতু । হিন্দু তাই-__-তন্ুখ-নিংস্যত ধর্মকেই 
সর্ববিষয়ে প্রধান ও আদি বলিয়। গ্রহণ করিয়া থাকে এবং ব্যবহার-্শান্ত্র তীহারই 
উদ্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করে। 

_ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ব্যবহাঁর-শান্ত্রের পরিচয় পাই। বেদাদি হইতে 
আর্ত করিয়া পুরাণাদি শান্ত্গ্রন্থ পর্ধ্যস্ত সকল শাস্ত-গ্রস্থেই ব্যবহার-শীস্ত্রের বিষয় কিছু- 

পানতএন্থে . না-কিছু উল্লিখিত হইয়াছে। শান্ত-গস্থাদিকে হিন্দুগণ ভগবানের মুখ- 
পরিচয়। নিঃস্থত বলিয়। তত্প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকেন। ব্যবহার-শান্ত 

সম্বদ্ধেও তাহাদের সেই একই ধারণ! । বিশ্ব-ক্টির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট- 

গ্রাণিসমূহকে বিশেষ বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ করিবার আবহক হয়। তাই শাস্তরাদির 

মধ্য দিদা নানারূপ বিধি-ব্যবস্থার পরিকল্পনা। অধ্দজনিত পীড়া চিরকালই লোকে 

ভোগ করিয়া থাকে । পীড়িত ব্যক্তি সর্বকালেই ধর্মাধিকরণে অধর্ককত ক্ষতির প্রতিকার 

পাইবার অধিকারী । ধর্্াধিকরণ যে নিয়ম অনুসারে ক্ষতি-পুরণের ব্যবস্থা করিতেন, 

সেই সমুদয় নিয়মের সমষ্টি লইয়াই ব্যবহার-শান্ । অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখিতে পাই, 
ব্যবহার-বিধানে রাজার বৰ! সম্রাটের প্রধান্ত অতি অরই ছিল। ব্যবহার-শান্ত্র ভগবানের 

উত্ত/বিত বলিয়! শ্বয়ং রাজাও তাহ! মান্ত করিতে বাধ্য হইতেন |, এ হিসাবে গ্রজা-সাধারণের 

অপরাধের বিচার-বাবস্থা আদিকালে রাজার কোনই কর্তৃত ছিল না বলিয়া মনে হয়। 
যর মুখনিংস্যত বিধিব্যবস্থায় রাজা পরিচালিত হইতেন; ;) তাই এক হিসাবে রাজাও সে 

ব্যবহারের কসধীন ছিলেন। হিচ্দুগণ সম্রাটকে ভগবানের প্রতিবূপ বলি মান্ত করিয়া 
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থীকেন। তাই পরবর্তিকালে রাজবিধি-সমূহ শাস্তরবর্ণিত ব্যবহার-বিধির স্তাঁয় ভক্তি-সহকারে 
মানত হইতে থাঁকে। স্মরণাতীতকাল হইতে যে সকল আঁচার-ব্যবহার বিভিন্ন দেশে ঝ! বিভিন্ন 
অতির মধ্যে প্রবর্তিত ছিল, পরিশেষে তাহাও ক্রমশঃ ব্যবহার-বিধির' অস্তততূক্তি হয়। 
এইরূপে প্রাচীন-কালে হিন্দুদিগের ষে ব্যবহার-বিধি প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত পরবর্তি 
কালে দেশ-বিশেষের, জাতি-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে প্রচপিত রীতি-নীতি 
আচার-বাবহার প্রভৃতি মিশিয়! যার়। আর সেই হইতে পূর্ব-মহাজনগণে অহুষিত 
স্মরণ তীত;কালন্প্রচলিত রীতি-নীতি-সমূছ ব্যবহার-পদবাচ্য হুয়। 

প্রাচীন-ভারতের ব্যবহার-শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, পুর্ণ-পরিণতির 
কালেও ব্যবহার-শান্ত্র ধর্দশান্ত্র হইতে পৃথক হয় নাই। প্রাচীন রোম প্রভৃতির ইতিহাস 

আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, সেই সকল দেশে পরবর্তিকালে বাবহার-শান্ত্ 
হি ক্রমশঃ ধর্ম হইতে পৃথক হুইয়! পড়িয়াছিল, এবং শ্বতন্্রভাবে পরিপুষ্ঠ 

হইয়াছিল। কিন্তু ধর্মপ্রাণ হিন্দু ব্যবহার-শান্ত্রকে সকল কালেই 
ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। তাই আমাদের ব্যবহার-শাস্ত্র ধর্ম-শাঙ্্ের 

একটি অঙ্গ এবং ধর্মমশাস্ত্রের অঙ্গরূপেই উহা! পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইয়া! আসিয়াছে। 

আধুনিক কালের ন্যায় ব্যবহার-গ্রণালীর বিস্তারিত বিধির পরিচয় অতি প্রাটীনকালের 
বেদাদি শান্ত্র-গ্রচ্থে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন সংহিতাদিতেও তাহার 
বিশেষ কোনও নিদর্শন নাই। তবে যাজ্ঞবন্্য প্রভৃতি সংহিতায় এরন্নপ বিস্তৃত ব্যবহার. 

প্রণালীর কিছু কিছু আভাষ পাঁওয়! যায়। পুর্বে বলিয়াছি, সম্যক জ্ঞান--ধর্দের বা 

ব্যবহারের মূল। জ্ঞান-প্রভাবে যাহা ন্যায়সঙ্গত বা ধর্ম-সঙ্গত বিবেচিত, তাহাই ব্যবহার 

মধ্যে পরিগাণিত। সংহিতা-পুরাণাদি ভিন্ন পরবর্তী অপর কোনও গ্রন্থে ব্যবহার-শাস্ত্রের 

কোনও নিদর্শন বর্তমান আছে কিনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়। যায় না! 

তবে কৌটিল্য-প্রণীত অথশাস্ত্রে ব্যবহার-বিধির বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, দেখিতে 

পাই। অনেকে বলেন,_-€কোটিল্য আপনার অথশান্ত্রে কতকগুলি লৌকিক ব্যবহায়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। দে সমুদায় ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিঠিত নছে। কিন্তু নিরপেক্ষ-ভাবে 

কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র আলোচন! করিলে তাহাদের প্র যুক্তি আদৌ ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়। 

নায়ান্তায় নিরূপণ করিয়। সহ্জ-বুদ্ধিতে বিচার করিতে হইলে যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন 

আবশ্বক, প্রাচীন খধষিগণ তাহাই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন! ত্ীহার! সহজবুদ্ধিবিরুদ্ধ 

কোনও পদ্ধতি প্রচলন করিবার প্রয়াস পান নাই। ধর্মশান্্র হইতে আর্ত করিস 
কৌটিল্যের অথশীস্ত্র পর্ধস্ত শাস্্গ্রন্থ-দমূহের আলোচনায় আমর! তাহাই বুঝিতে পাঁন্ধি। 

কৌটিল্যের অথশান্ত্র হইতে আরও প্রতিপন্ন হয়,--ধর্মশান্্র বাতীত শ্বতন্ত্র একটি যাজ- 

নীতিশান্্র ছিল। লৌকিক ব্যবহার প্রভৃতি তাহার সবস্তরডক্ত হই । কিন্ক সেুলিও 

ধর্মের ভিত্তির উপর গ্রতিষ্ঠিত। অতি প্রীচীন-কালের বেঙগাদি শাঙ্বর্ণিতি ব্টবহায়-বিদিক্ব 
বিষয় ছাড়িয়া দিয়া, অরশান্ত্-বর্দিত খৃ্অম্মের তিন চীরি শর্ত বংসর পুর্ধোর ব্যবহার- 
শান্্রের ইতিছান আলোচনায় প্রতিপন্স হয়ঃ তৎকালে যে ব্যবহীক্স-বিধি প্রটলিন্ড ছিল, 
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তাহ! সভ্য-সমুঙ্নত সমাজের এক বিশিষ্ট আদর্শ। দ্বিসহশ্রাধিক বৎসর পুর্ব্বে ভারতবর্ষে 
বাবহার-শান্্র যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, অথপান্ত্ররে আলোচনায় ডাহার বিশি 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

ব্যবহার শবের অথ-নির্ণয়ে পণ্ডিতগণ নানারূপ গবেষণ। করিয়াছেন। বর্তমানে আমর 
যাহাকে 'ল' বা আইন বলি, পঞ্ডিতগণের মতে, তাহ! ব্যবহার পদবাচ্য নছে। শান্জ্রকারগণ 

যাবহার শবের যেরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বাবহার শবে 

বাযবহার-প্রকার । “মকদামা। বুঝায়, উহাতে আইনের কোনও সম্পর্ক নাই। মহর্ষি যাজঞবন্ত্য 
.. বলিয়াছেন,_'আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ। অথ৭২,--ম্ৃতি 

কিঘ। আচার-বিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শত্র-কর্তৃক উতপীড়িত হইয়! রাজার নিকট উৎপীড়নের 

বিবরণ নিবেদন করিলে, তাহা! ব্যবহারের বিষয় হইবে। তবেই বুঝ! যাইতেছে, যাহ! 

বিবাদ, তাহাই ব্যবহার-পদবাচ্য ; বিবাদই মকন্দমা। সকল শাস্ত্রই রাজধর্মম-বর্ণনব্যপদেশে 

ব্যবহার-ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজার ধর্ম-কর্মের মধ্যে প্রজাগণের অভাব-অভিযোগের 

স্টায়-বিচার অবশ্ত বর্তব্য। সেই ন্তায়-বিচারের প্রণালী-পরম্পরার উল্লেখে রাজধর্মের 
অঙ্গরূপে ব্যবহার-্বিষয় সকল শাস্ত্রেই পরিবর্ণিত হুইগ়াছে। আর তছুপলক্ষে শাস্ত্রকারগণ 

বিবাদ-গ্রকরণের বিস্তৃত একটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সে বিবরণ; যথ1--. 

*প্রত্যহং দেশদৃষ্টেশ্চ শাস্ত্রৃষ্টেশ্চ হেতৃভিঃ। অষ্টাদশ মার্গেযু নিবন্ধানি পৃথক পৃথক ॥ 
তেষামাগ্তমুণদানং নিক্ষেপোহম্যামিবিত্রয়ঃ ৷ সম্ভৃপ্ধ চ সমুখানং দত্তস্তাঁনপকর্্ম চ॥ 

বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ । ক্রুস্সবিক্রয়ানুশয়ে! বিবাদ স্বামিপালয়োঃ ॥ 

সীমাবিবাদধর্্মশ্চ পারুষ্যে দণগ্ডবাচিকে। শ্তেয়ঞ্ সাহসঞ্ষৈব স্ত্রী সংগ্রহণমেব চ॥ 

্্রী-পুং ধঙ্ো বিভাগশ্চ দ্যুতমাহ্বর এব চ। পদান্তষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ ॥৮ 

তবেই বুঝা যাইতেছে,__রাজ! শান্ত্রসম্মত সাক্ষিলেখ্যাদি দ্বারা দেশঃ জাতি ও কুলাচারগত 

হেতু অনুসারে অষ্টাদশ প্রকার বিবাদমূলক ব্যবহার-কাধ্য বিচার করিবেন। সেই অষ্টাদশ 

বিধ বিবাদ-বিষয়ের মধ্যে খণদান, নিক্ষেপ, অস্বামিবিক্রয়, সম্ভরসমুখান, দত্তাগ্রদানিক, 

বেতনদান, সংবিদবাতিক্রম, ক্রয়বিক্রয়ান্ুশয়ঃ হ্বামিপাঁল-বিবাদ, লীমা-বিবাদ, বাক্পারুষা, 

সে, সাহুস, স্ত্রী-সংগ্রহণ, স্ত্রীপুরুষ-ধর্্মীবিভাগ, দূত এবং আহ্বগ-_-বাবহার বিষয়ে এই 

অগ্রাদশ পারদ উক্ত হইয়াছে। দগুপারুষ্য, বাকৃপারুষ, সাহস, স্তডেয় প্রভুতির বিষয় 

আলোচনায় বুঝ যায়, প্রাচীনকালে দগ্ুনীয় অপরাধের অর্থাৎ ফৌজদারী গ্রত্ৃতির সংখ্যাই 
অধিক ছিল। তাহার আন্্যঙ্গিকরূপে অপরাপর অপরাধের উদ্ভব পরবর্তিকালে হইয়াছে। 

খণ-সংত্রান্ত বিভুত বিধানের উল্লেখে মনে হয়, সে সময়ে খণ-গ্রহণ ও খণস্দান বিশেষভাবে 

প্রচলিত ছিল এবং সেই খণ-পরিশোধ না| করিতে পারিলে খণগ্রহণকারী গুরুতর দে 
দরঙ্ডিত হইভেন। থা! হউক, অন্তান্ত শাস্ত্রের তুলনায় অর্থশান্ত্রে প্রাচীনকালের ব্যবছার- 

বিধির কি পরিচয় বিস্মান রহিয়াছে, তদ্বিযয় আলোচনা করিয়! দেখা যাউক) সে 
আলোচনায় ছই সহআ্াধিক বৎসর পূর্বের প্রাচীন ভারতের বিচার-পদ্ধতির কতকটা 
খতাষ প্রাণ হওয়া! যাঞস। 



প্রাগ্ভারতেতিহাঁসে এক আদর্শ রাজ্য । ২৮৭ 

কুশন স্ুপালন পক্ষে ব্যবহার-বিধি বিশেষ প্রগ্োজনীয়, সকলেই তাহা! শ্বীকার করেন। 
প্র।-সাধারণের ছিত-সাধন-কল্পে তাই ভ্তার-বিচারের আবশ্টকতা। নিয়পরাধের দণ্ড এবং 

অপরাধীর মুক্তি স্তায-বিচারের লক্ষণ নহে । ইহা ধর্ম ও ব্যবহার বিরুদ্ধ 

ইহাতে ধর্দের পীড়ন) অধর্থের প্রশ্ন হয়। আর তাহাতে রাজা উৎসন্র 
যায়। একাকী বিচার করিতে গেলে ভ্রম-প্রমাদ হওয়ার সম্ভাবনাও স্যার 

বিচারের ব্যাঘাত হওয়াও বিচিত্র নহে। ভাই শান্ত্রকারগণ সপারিষদ্দ রাজাকে ধর্দাধিকয়ণে 

উপবেশন করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। অর্থশান্ত্রেও সেইরূপ বিচারালয় প্রতিষ্ঠার 
ব্যবস্থ! আছে। অর্থশান্ত্রমতে তৎকালে দ্বিবিধ বিচালয় সংগঠিত হইত। প্রথম-_ধর্শাস্থীয়' 

দ্বিতীয়--'কণ্টকশোধন' । উভয় বিচারালয়ের গঠন-্পদ্ছতি বিভিন্ন ; বিচার-প্রণালীও শ্বনস্ত্র। 

বিভিন্ন নীর মকন্দম! প্র ছুই বিভিন্ন বিচারালফে মীমাংসা হইত। ধন্মশান্ত্রে অভিজ্ঞ 

তিন জন ব্রাঙ্গণ এবং তিন জন রাজ-অমাত্য *ধর্দস্থীয়। বিচারালয়ের বিচারকের আসনে 

সমাসীন ছিলেন। * কিন্তু “কণ্টকশোধন* বিচারাঁলয়ে কেবলমাত্র তিন জন অমাত্যেয় 

অথবা তিন জন 'প্রদেষ্টার+ বিচারাসনে উপবেশনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। বিপারাদলতের গঠন- 
প্রণালীর বিষয় উল্লেখ করিয়! অতঃপর অর্থ-শান্ত্রকার এ সকল বিচারালয়ের বিচার" 

ক্ষমতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত বিবাদের বা ৰ্যবহ্থারের মীমাংসার ভার 

ধধর্মস্থীয়' বিচালয়ের উপর ন্তস্ত ছিল। কিন্তু রাজা, রাজ্য বা সাধারণ সংক্রান্ত এবং 

হত্যাবিষরক বিবাদের ব| ব্যবহারের মীমাংসা! “কণ্টক-শোধন” বিচারালয়ে নিষ্পন্ন হইত। 

গ্রথমোক্ত বিচাবালয়ের বিচারে সামান্ত পরিমাণ অর্থদও প্রদত্ত হইলেই অপরাধী অব্যাহতি 

লাভ করিত; কিন্তু শেষোক্ত বিচারালয়ে অপরাধের তারতম্য অনুসারে যেমন স্বল্প দণ্ডের 

বধ হয দছল,। (তেমনি অপরাধীকে গুরুদণ্ডও ভোগ করিতে হুইত। অবস্থ/-বিশেষে কপ্টক- 

শোধন” বিচারালয় মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ দ্িবারও আঁধকারী ছিলেন। এই দ্বিবিধ বিচারা- 

বিচার়ালয়- 
সংগঠন। 

* আধুনিক দেওয়ানী (বিচারালয়--এই 'ধর্ণস্থীয় বিচারালয়েরই কতকট। রূপান্তর | 'কণ্টকশোধন? বিচার।- 

লয়ের নহিত ফৌজদারী বিচারালয়ের অনেক বিয়ে তুলন। হইতে পারে । সংহিতাদিতে বিচারালয়্-গঠন সম্বন্ধে যে 

প্রণালী দৃষ্ট হল অর্থশান্ত্র-বর্ণিত 'ধর্স্থীয়। বিচারালয় সগঠনের পদ্ধতি তাহার অনুরূপ। এ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন... 

“সোহ্ন্ত কাধ্যাণি সম্পণ্ঠেৎ মভ্রেব জিভিবৃতিঃ| সভামেব প্রবিশ্তাখ্যামাস্ীনঃ স্থিত এব ব1॥ 

ঘন্মিন দেশে নিধীদন্তি বিপ্র। বেদবিদস্ত্রয়ঃ | বাঁজঞগ্চাধিকৃতে] বিদ্বান ব্রদ্গণত্তাং সভাং বিছুঃ ৪” 

অর্থাৎ,-বিষ্বান ব্রাহ্মণ তিন জন সভ্যের সহিত ধর্্াধিকরণ সভায় প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট ব উত্থিত ভাবে 

রাজ-কাধধ্য সমুদয় সম্পন্ন করিবেন। যে সভায় খক যু ও মামবেদ বেত খ্রপ ভিন জন সভা ব্রাহ্মণ এবং 
রাজগ্রতিনিধি অধিষ্ঠান করেন, সেই সভাকে ব্রহ্মদভ। কহে।* যাজ্ঞবক্া-সংহিতার এই সংখ্যার একটু আধিক্য 

দেখিতে পাই । যাজ্বনক্য চারি জন বেদ-পরায়ণ ব্রাঙ্গণের বিষয় উল্লেখ করিয়। গিক্লাছেদ। বৃহম্পতি-সংহিতা 

বেদড্ঞ ও ধর্দজ্ঞ পাঁচ, সাত বা তিন জন ব্রাক্মণের অধিষ্ঠানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পরাশর নকল 
মতের সমদ্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন $ তিনি বলিয়াছেন।--বেদজ। অগ্রিহোত্র তিন জন ব!চারি জন ব্রান্মাগ 
পরিষদের সভা হইবেন। যখা,--পচত্বারো। বা অয়োবাপি বেদবস্তোৎগ্সিহোত্রিণঃ। ব্রাক্ষণানাং সমর্থা যে 
পরিষৎ সা! বিধীয়তে।” কাত্যায়ন-দংহিতায় বণিক সত্যের বিষয় উল্লেখ আছে। ব্যবসা-বাশিজ্য-সংক্ান্ত 
বাবহারাদি় বিচার-কালে অভিজ্ঞ বপিক সত্যের প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া বুধ হায় ।* রা 



২৮৮ ভারতবর্ষ । 

লয়ে যে সফল ব্যবহারের বা বিবাদের মীমাঃস! হইত, নিয়ে তাহ! গ্রকটিত হইল; ধন, 
১। ধর্মস্থীর বিচারালয় নিমধিখিত বিবাদ মীমাংসার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।--( ৯) 

ব্যবছারতস্থাপনা (চুক্তির ব! শ্বীকার-্পত্রের বাধাথ্য-নির্ণর় ) ) (২) সমরন্থানপা্র্দ (কার্য্ের 

চুক্তি ভঙ্গ); (৩) সাম্যাধিকার ভূতকাধিরারঃ:( চাকর ও মনীবের এবং মজুর ও নিয়োগ" 

কর্তীর সম্বন্ধ নির্ণয়); (৪) দাসকল্পঃ (ক্রীতদাল বিচার ), € ৫) খণাদানম্ (খণ আদায়) 

(৬) উপনিধিকম্ (গচ্ছিত ধন) (৭) বিক্রীতক্রীতানুশয় (নিলাম ও তদ্রহিত সংক্রান্ত 

বিষয়); (৮) দত্বস্থানপাকর্্ম (দান-প্রত্যাহার );) (৯) সাহুসম্ (চৌধ্য ও দহাত1 )) (৯) 

দগুপারুয্যম্ (দাঙ্গা, মারপিট প্রভৃতি ); (১০) বাক্যপারুম্যম্ (মানহানি প্রভৃতি ); (১১) 

দুতসমাহ্বগম (জুক়াখেল! ); (১২) অস্বামিবিক্রয় ( ভূম্বামী ব্যতীত অন্ত কর্তৃক ভূমি বিক্রয় 

অর্থ।ৎ সব্বাধিকারী ভিন্ন একজনের জমী অন্ত কর্তৃক বিক্রয় )) (১৩) স্বস্বামিসন্বন্ধ ( শ্বামিত্ের 

সত্বাদির বিষয় ), (১৪) দীমাবিবাদঃ, মধ্যাদাস্থ(পনম্ ( জমীর সীমান! লইয়া: বিবাদ-বিসঘাদ 
প্রভৃতি ); (১৫) বাস্তকম্ (গৃহনিম্ীণ বিষয়ক বিবাদ); (১৬) বাস্ত-বিক্রয় (অস্থাবর 

ও স্থাবর সম্পকর্ণুয় বিবাদ); (১৭) বিবিতক্ষেত্রপথহিংস! ( কৃষিকার্ধ্য, চারণ-ভূমি এবং 
রাজপথ সংক্রান্ত বিবাদ ); (১৮) বাধা-বাধিকম্ (বিবিধ বিষয়ক বাঁধা-বিপত্তি); (১৯) 

বিবাহসংযুক্ষম্, বিবাহধর্্ম, স্ত্রীধনকল্প (স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য বিষয়ক বিবাদ, দায় 

প্রভৃতি )) (২০) সভূষসমুখান (যৌথ-কারবার সংক্রান্ত বিবাদ) 3 (২১) দায়বিভাগঃ, 

দায়ক্রমঃ (উত্তরাধিকার বিষয়ক ব্যবহার); (২২) প্রকীর্ণকানি (বিভিন্ন জাতীয় ব্যব- 

হার); (২৩) বিবাদ-পদ-নিবন্ধঃ (বিচার-প্রণালীর পদ্ধতি-সংক্রাস্ত ব্যবহার) প্রভৃতি । 

২। €কপ্টকশোধন' বিচারালয়ের প্রতি নিম়লিখিত বিবাদ-বিচারের ভালংত ঠা. ছিল; 

যথা (১) কারুকররক্ষণম্ (কারুকার বা শিল্পিগণের রক্ষার ব্যবস্থাশিদল . “ /2 
(২) বৈদেহ্রক্ষণম্ ( বৈদেহ বা পথ্য-ব্যবসায়ীদিগের রক্ষা-কল্লে ব্যবহার ); (৩) উপনিপাত- 

প্রতিকারঃ (জাতীয় বিপদ নিবারণ-কল্পে উপায়-পরম্পরা উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিবাদ ); (৪) 

গুঢ়াজীবিনাং রক্ষ1 ( অসচ্চরিত্রগণের দমন); (৫) দিদ্ধব্ঞলটনম্ণানবপ্রকাশনম্ ( সন্ন্যাসীবেশী 
গুণডচরগণ কর্তৃক অপরাধী ধূতকরণ সম্প্কীয় ব্যবহার) (৬) শঙ্করূপকর্্মাভিগ্রহঃ (সন্দেহ 
করিয়! অথব1 বমাল দস্যু-তক্করাদির গ্রেপ্ডার বিষয়ক বিবাদ); (৭) আগুমৃতকপরীক্ষা 

( পোষ্টমর্টেম বা মুত ব্যক্তির শরীর ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা) (৮) বাক্যকর্্মানুযোগঃ ( জেরা 

গ্রভৃতি.); (৯) সর্বাধিক্রণরক্ষণম্ (সরকারী কার্য্যালয়-সমুহে পিষ্টতা-সংরক্ষণ )) (১০) 

একানবধনিঙ্্রয়) ('অন্প্রত্যালাদি ছেদনের গরিবর্ধে অর্থদণ্ড প্রভৃতির ব্যবস্থা); (১১) 

শুনধশ্চিত্রশ্চদণ্কল্লঃ ( যন্ত্র বা বিন! যন্ত্রণায় মৃত্যুদণ্ড ); (১২) কন্তাগ্রকর্ম (বাভিচার, অটৈধ 

সহবাস প্রভৃতি ); (১৩) 'অতিচারদণ্ড (বিভিন্ন অপরাধের দণ্ড বিষয়ক বিবাদ ) ইত্যাদি। 

ধ্্থীয় এবং কণ্টকশোধন 'বিচারালয়ে যে সকল প্রকান্ধ অপরাধেরই অভিযোগ উপস্থিত 
হইত, তাহ! নহে। গ্রামের প্রধান বাক্তি এবং বয়োবৃদ্গণও কোনও কোনও বিবাদের 

নীমাংস করিয়! দিতেন। গ্রামের প্রধান ব্যক্কি_অর্থশান্ত্রে 'গ্রামিক' সংল্লায় অভিচিত 
হইযাছেন। তিনি সন্পাসিভাবে. কোনও. কোনও অপরাধের শেষবিচার করিবার অধিকারী 



গ্রাগভারভেতিহাঁসে এক আঁশ রাজ্য । ২৮৬ 

ছিলেন। এমন কি,'অবস্থা-বিশেষে তিনি চোর, ডাকাত ও বদমাইশদিগকে গ্রাম হইতে 
তাড়াইয়! দ্দিতে$ পাঁরিতেন। শান্ত্রদ্শী ব্রা্ষণ ও মন্ত্রিগণ সমভিব্যহাঁরে রাজ! যে 
বিচারালয়ে সমানীন হইতেন, সেই বিচারালয়ে সকল মকদ্দমার আপিল হইত। এইরূপে 
বিচারালমাদির বিবরণ প্রদান করিয়৷ অর্থশান্ত্রকার অতঃপর বিচারালয় স্থাপনের স্থান নির্দেশ 

করিয়াছেন। গ্রাম-সমূহের মধ্যে প্রতি 'সংগ্রহণে', প্রতি “দ্রোণমুখে', প্রতি 'জনপদসন্ধিতে 

পূর্বোক্ত বিচারালয়-সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা ছিল।1 
বিচারালয়াদি প্রতিষ্ঠার পর বিচার-প্রণালী নির্ণয় কর! প্রয়োলন। কি প্রণালীতে বিচার- 

কার্য নিম্পন্ন হইবে, বিবাদ-মীমাংসায় কি রীতি অবলম্বন আবশ্ক, অর্থশাস্ত্রকার অতঃপর 

তাহ! নির্দেখ করিয়াছেন। সে ব্যবস্থায় চাঁবিটা মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য 
টস রাখিবার উপদেশ অর্থশান্ত্রে দৃষ্ট হয়। অর্থশান্ত্র-মতে ব্যবহার-শীস্ত্রের চারিটা 

পাদ; প্রথম-_ ধর্ম অর্থাৎ ধর্্মশান্ত্র-বর্ণিত ব্যবহার-বিধি; দ্বিতীয়-_-'ব্যবহার' 

অর্থাৎ পঙ্গগণের পরস্পর চুক্তি বা অঙ্গীকার ; তৃতীয়--'চরিক্র+ অর্থাৎ লৌকিক বা ন্মরণাতীত- 
কাল-প্রচলিত প্রথা; এবং চতুর্থ--'রাজশ।সন” অথণৎ রাজার প্রবর্তিত বিধি-বিধান । 

এই পাদ-চতুষ্টয় বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের "বিবাদপদনিবন্ধঃ, অংশে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; যথ1,-- 

ক্্শ্চ ব্যবহারশ্চ চরিত্রং রাজশাদনম্। বিবাদার্থ চতুষ্পাদঃ পশ্চিমঃ পূর্ববাধকঃ ॥ 
অত্র সত্যস্থিতো ধর্ম ব্যবহারস্ত সাক্ষিু। চরিত্রং সংগ্রহে পুংসাং রাঁজ্ঞামাজ্ঞ! তু শাসনম্ ॥* 

ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষিত, ব্যবহার সাক্ষি-সাপেক্ষ এবং রাজশাসন রাজাজ্ঞার অনুবর্তী। 

যাহা লোকাঁচার বা স্মরণাতীতকাল প্রচলিত প্রথা, তাহ! জনসাধারণ কর্তৃক নিণাঁত 
হইয়। থাকে | কিন্তু অবস্থা-ভেদদে এই মুল বিষয়-চতুষ্য়ের মধ্যেও সময় সময় পরস্পর 

বিরোধ উপস্থিত হয়। এইরূপ বিরোধস্থলে বিচার-বিভ্রাট হওয়া সম্ভবপর । ব্যবহার- 

1দ-চতুষ্টয়ের এই বিরোধ-ভ প্রন-ব্যপদেশে তাই অরথথশান্্কার নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন,-- 

“অনুশাসদ্ধি ধর্দেণ ব্যবহারেণ সংস্থয়া | স্তায়েন চ চতুথেন চতুরস্তাং মহীং জয়েখৎ॥ 

স্থয়। ধর্মশান্ত্রেণ শান্ত্রং ব| ব্যবহারিকম্। যশ্মিন্নথে বিরধ্যেত ধঙ্দেণাথ৭ বিনিশ্চয়েৎ ॥ 

শান্ত্রং বি্প্রতিপন্ভেত ধর্্গ্ায়েন কেনচিৎ। স্তায়স্তত্র প্রমাণং স্তাত্তত্র পাঠে হি নশ্ততি ॥” 

ধর্ম ও ব্যবহারের বিরোধে অথব! চরিত্র ও রাজশাসনের বিতগ্তায় পৃর্ববত্তণ 'গরুবল হইবে; 

_* এই ব্যবস্থাকে পঞ্চায়তি ব্যবস্থা বল! যায় । যে সময় রাজার আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন 
পঞ্চায়তি বিচারালয়েই বিচার-কার্ধা নিষ্পন্ন হইত। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এ বিষয়ে বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। 

মেগাস্থিনীন রাজ-আদালতে মকদ্দমার সংখা! অল্প দেখিয়। মনে করিয়াছিলেন, ভারতবাসীর। তৎকালে 

মীমলা-সকদ্দম। 'জানিত না। কিন্তু আঁধকাংশ মকদ্দম1! এইবূপ পঞ্চায়তি আদালতে বিচার হইত বলছ 

আদালতে তাহ। ঘ।ইত ন। এবং সেই জন্যই মেগাস্কিনীস মকদ্দমীর সংখ্য। অল্প দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

1 আট শত গ্রামের মধো যে কয়টা গ্রাম প্রধান নির্ববাচিত্ত হইত, তাহার এক একটা "স্থানীয় নামে 

অভিহিত হইত। এইক্ষপ, চারি শত গ্রামের মধ্যে ষে কয়টী প্রধান, তাহ ড্রোগমুখ ; এবং দশটা গ্রামের মধো ষে 

কয়টা প্রধান, তাহ। 'সংগ্রহণ আভধায়ে অভি(হত হইয়াছিল। রাজের ছুইটা প্রদেশের সন্ধিছ্থলে যে গ্থান অবস্থিত, 
তাহাই জনপদস্ধি। এই স্থান--সন্ধিস্থলের ফেব্রুমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল. অর্থশান্তে 'জনপদ-মিবেশ? প্রসঙ্গে 
ইহার বিগত আলোচনা আছে। 

উষ্ঠু ৩৭ 



২৬৩ ভারতবর্ষ । 

অধর্ণৎ, ধর্শের ও ব্যবহারের পরস্পর ছদ্ৰে ধর্মহি মান্ত এবং চরিত্রের ও রাজশাসদের 
পরস্পর বিতত্ায় চরিত্রই বরণীয় হইবে। 'রাঁজানুশাসন--ধর্শ, ব্যবহার ও চরিত্র প্রভৃতির 
অন্বর্ভী হওয়! গ্রয়োজন। সংস্থার ও ব্যবহারিকের অথাৎ লোকাচার ও চুক্তির পরস্পর 
বিরোধস্থলে ধর্পের অনুশাসন অনুসারে বিচার-কার্ধ্য নিম্পয্ন করিতে হইবো তবে 
রাজানুশাসনের এবং স্ভায়ের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে স্তায়ই প্রামাণ্য। সেখানে 
রাজান্ুশাসন কার্যকরী হইবে না। * রাজ-সকাশে আবেদন করিলেই বিবাদ ব্যবহারবাঁচা 

হই! থাকে। বিচারপ্রার্থা আবেদন করিবার পর বিচার-কালে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি সর্বাগ্রে 
লিপিবন্ধ করিতে হয়। যথা,-_-(১) বিবাদীর সম্মুখে বাদীকে আপনার দাবীর বিষয় বলিতে 
হয়) বিচারক তাহ! লিখিয়। লন। এইরূপ লিখন-প্রণালী সংহিতা-শান্ত্রে ভাষা নামে অভিহিত 

হইয়াছে। (২) নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে) অর্থাৎ-ঠিক যে দিন অভিযোগ 
উপস্থিত হুইয়াছে, তাহ লিখিবে। সঙ্গে সঙ্গে বৎসর, খতু, মাস, পক্ষ এবং দিন প্রভৃতিরও 
উল্লেখ করিতে হইবে। (৩) অপরাধের ব! বিবাদের প্রকৃতি ? অর্থাৎ কি বিষয় লইয়! বিবাদ 

উপস্থিত হইগ্নাছে। (৩) ঘটনার স্থান বাঁ কোন্ স্থানে বিবাদ ঘটিয়াছে। (৪) যদি 

খণ-সংক্রাস্ত হয়, তাহ! হইলে খণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । (৫) বাদীর ও 

বিবাদীর বা অভিযোক্তার ও অভিযুক্ত ব্যক্তির বাসস্থান, গ্রাম, জাতিঃ গোত্র, নাম 
ও পেশ! প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া বিচার করিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই 

বিবাদের কোনও হেতু আছে কি লা। (৬) উভয় পক্ষের জবানবন্দী অথণৎ বিবাদ- 
সংক্রান্ত উভয় পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষী প্রমাণাদি। এই সকল বিষয় যথাযথ লিপিবদ্ধ 
করিয়া বিচারকগণ পুঙান্ুপুঙ্খরূপে তাহার আলোচন! কনিয়। মন্তব্য প্রকাঁশ করিবেন। 1 

॥ বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের উদ্ধি; যথা, 

"শ্রুতেদৈ ধে শ্ুতেত্ৈধে স্থলভেদ প্রকল্পতে | শ্রুতিম্থৃতি বিরোধে তু শ্রতিরে গরীয়মী ॥” 

'প্ত্যোর্বিরোধে ভ্াজগ্ক বলবান বাবহারতঃ। 

অর্থশাস্ত্রাৎ তু বলবৎ ধর্বশান্তরম্ ইতি দ্থিতিঃ "স্প্যাজ্ঞবন্ধা, ২য় অধ্যায়) ২১ম প্লোক। 

“শ্রুতিষ্ম,তিপুরাণানাং বিরোধ যত্র দৃশ্ভতে। 

তত্র শ্রোতং প্রমাণস্ত তয়োদৈ ধে শ্মৃতিরবর।1১,-বাস-সংহিত।। 

“অহর্গাং লোকবিদ্িষ্ং ধর্দাম্ অপ্যাচরেন ন তু ॥”স্মিতাক্ষর1। 

1 শ্থৃতি-শাস্তে বিবাদ-প্রণালী-বর্ণন-প্রসঙ্গে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। শ্থতি অনুসারে এতঘ্যতীত.আহ্বান ও 

আসেধ প্রন্থুতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । 'আসেখ কতকটা আধুনিক 'ইঞ্জাঙ্কনন? (177)200192 ) বা নিষেধের 

মত। মন্বাদি স্থৃতিতে আহ্বান ও আসেধ বিষয়ে বিশেষ কোনও ব্যবস্থ। নাই। কাত্যায়নের বচনে এতৎসন্বন্ধে 

বিভৃত বিবরণ পাওয়| যায়। জে মতে অর্থী উপস্থিত হইব! মাত্র তাহাকে ্রিজ্ঞাপা করিতে হইবে,--"ক। বার্। কা 

চ তে গীড়1।” অতঃপর কে, কোন্ সময়, কি বিষয়ে গীড়া উৎপাদন করিয়াছে, তাহ। অবগত হইয়া! রাজা পীড়া-প্রদান- 

কারীকে 'আহ্বানঃ করিবেন । ইত্যাদি । বিচার এড়াইবার জন্ত অপরাধী যদি আহ্বানের পূর্বে বা আহ্বানের পর 

পলায়ন করিবার চেষ্ট! পায়, তাহা হইলে তাহাকে 'আসেধ' ব1 নিবৃপ্ত করিবার বাবস্থা! ছিল। 'আসেধ? শকোর 

অর্থ মিতাক্ষর! বলিয়াছেন,-রাজাজয়াবরোধঃ1” রাজাদেশে নিবৃত্তি। আসেধ চতুর্বিধ ; যখ1-স্বানাসেধ। 
কালাসেধ, প্রবাসাসেধ ও কর্পণাসেধ। চতুর্ববিধ “আলেধের' ব্যাখা -ব্যপদ্ধেশে টীকাকার বলিয়া ছেন।-.“অন্মাৎ 

ছানাদঘদি গুসত্ত গচ্ছতি তব রাজকী মাত! জং স্থানাসেধ উগ্যতে। জন্মাৎ পন্তনাৎ ইযস্তকাল: বাবদ গচ্ছসি 



প্রাগ্ভারতেতিহাসে এক আঁদশ রাজ্য । ২৯১ 

অতঃপর অর্থশান্ত্রে 'গরোক্ত' দোষের বিষয় উল্লিখিত হুইগ়্াছে। অনবধানতা-বশতঃ 
পক্ষগণ আপনাদের বক্তব্য বিষয়ে ঘ্িরুক্তি, অতিশয়ো্তি প্রভৃতি করিগ্না খাকেন। সেই 

... জন্ত বিবাদ-বর্ণন-কালে অথণান্ত্রকার পক্ষগণকে এই কয়টী বিষয়ে 

রর সাবধান হইবার উপদেশ দিয়াছেন; যথ1১--( ১) বিচার্ধ্য বিষয় পরিত্যাগ 
করিয়! পক্ষগণের বিষয়াস্তর গ্রহণ; অথাৎ--যে বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত 

হইয়াছে, বিচারকালীন সেই বিরোধীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অবান্তর বিষয় প্রমাণের, 

চেষ্টা। (২১ পূর্ব-প্রদত্ত বিবরণের সহিত পরবর্তী বিবরণের অসামঞ্জস্য) (৩) পক্ষগণ 
ব্যতীত পর ব্যক্তির মতামত গ্রহণের পক্ষে জিদ করণ। অথ1ৎ,--যাহার মতামতের 

কোনও আবশ্টাকতা নাই, বিচারকালে তাহার মতের উপর নির্ভর করিবার জন্ঠ বিচারকের 

নিকট ভ্িদ প্রকাশ। (৪) বিচার্ধ্য বিষয়ের ব! গ্রশ্ন-সমুহের উত্তর করিতে করিতে 

অয়ং কালকৃত আসেধ! ; ঘত্র উচ্চলিতশ্তঞ্জ বদি যাশ্তসীতি প্রবাসাদাসেধোৎয়ম। অন্মিন কর্ধরণি যদি লগিষাসি 

ইতি কর্ন আমেধোহ্য়মূ।” অধুন। যেমন অপরাধীকে নি্িষ্ট স্থান পরিতাগ করিতে নিষেধ কর] হয়, গ্থানাসেধ 

সেইরূপ। [17070187601 সম্বন্ধে আজকাল এই বিধি অবলন্বিত। আজ কাল কোনও কোনও অপরাধীকে 

ত্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়! অন্যত্র যাইবার বিষয়ে রাজসরকাঁর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। প্রবাসানেধ 

তদনুরপ। কালালেধ ও কর্দণাসেধ যখাক্রমে--নিদিষ্ট লময়ের অন্য কোনও কাজে নিবৃত্তি এবং কোনও নির্দিষ্ট 

কার্য হইতে বিরতি । হুতরাং বুঝা যাইতেছে, আধুনিক কালে প্রাচীন-কালের প্রথাই রূপান্তরে প্রবর্তিত। 

স্মৃতির মতে শ্চার-প্রণালীর (21০০50০15) প্রথম অংশ ভাবা নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে 

বাদীকে প্রথমে বিবাদীর সম্মুখে আপনার দাবীর পুনবরল্লেখ করিতে হয়। বিচারক তাহা! লিপিবদ্ধ করেন। 

এই লিখনের নাম--ভাঁষ। । যাজ্ঞবন্ধা এ বিষয়ে বিদ্তৃত বিবরণ প্রদ্ধান করিয়াছেন। তাহার দতে-. 

প্রভার্থিনোতগ্রতে। লেখ্যং যথাবেদিতমর্থিন । সমামাঁসতদর্ধাহ্নামজাত্যাদি চিহ্িতম্ ৪” 

অর্থাৎ, লেখো বার, মাঁস। পক্ষ, তিথি, বারাদি ও বাদী প্রতিবাদীর নাম জাতাদি উল্লিখিত হইসে। 

মহর্ষি ব্যাসও তাহার সংহিতায় দে আভা প্রদ্দান করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী বাবহার-গ্রন্থ প্রস্ভুতিতেও 

এইরূপ উ্জি দুষ্ট হয়। 'বাবহারমমুখ' গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে যে গ্রণালীর বিধয় উক্ত হইয়াছে, তাহা এই ; যথা 

"্দবেপশ্ৈব তথ। গ্বানং সন্নিবেশ গুথৈব চ। জাতি: সংজ্ঞাধিবানশ্চ প্রষাণং ক্ষেত নাম চ॥ 

পিতৃ-পৈতাগহঞ্চেব পূর্বব-রাামুকীর্তনম্। গ্থাবরেধু বিবাদেষু দশৈতানি প্রবেশয়েখ |? 

স্বাবর-সংক্রান্ত বিবাদে দশটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । যথ।)--দেশ, গান, সঙ্গিবেশ, জাতি, সংজ্ঞা, 

ধালস্থান, প্রমাণ, ক্ষেত্র, নাম, পিতৃগিভামহ, পূর্বব-রাঁজগণের বিবরণ গুভৃতি। আরজী সংক্ষেপ হইবে, অথচ 

তাহাতে বাদীর সফল বক্তব্য থাকিবে। ইত্যার্দি। মিতাক্ষরা-ধৃত ম্মতি-বচন প্রসৃতিতেও এ্রয়প উ্জি দৃষ্ট হ্। 

“অর্থবন্ধদ্দমংযু্তম পরিপূর্ণননাকুলম্। সাধ্যবন্থাচকপদং প্রকৃতার্থানুবন্ধী চ॥ 

প্রসিদ্ধমবিরুদ্ধং চ নিশ্চিত সাধনে ক্ষমম্। সংক্ষিপ্তং নিখিলার্ঘং চ দেশকালাববিয়োধী চ॥ 

বর্ষর্তম[সপক্ষাহ! বেলাদেশপ্রদেশবৎ। স্থানাবসথসাধাখা। জাতাফাল্সবগ়োযুতম্ 

সাধাপ্রমাণসংখাবদাক্মপ্রতার্থিনামবৎ | পরাত্মপূর্ববজানেক-রাজনামতিয় ফিতম্ ॥ 

ক্ষমালিঙ্গাত্মপীড়াবৎ কথিতাহর্দায়কম্। যদাবেদয়তি রাজ তন্তাবেতানিধীয়তে ॥” | 

হাবছার-শীস্ত্রোক্ত এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রাচীনকালের বিচার-প্রালী বেশ শৃঙ্থলাবঙ্ধ হিল। বিশুদ্ধ 

অর্থ ও ধর্ম-সংযুকত ভাষার আরজী বা আবেদন লিখিতে হইত। আরতি সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরিগূর্ণ-অর্থ-জ্ঞাপক 

এবং বংদর, মাস, গঙ্গ। বেলা, দেশ, প্রদেশ, সান, গৃহ, লাধা বন্তর নাম, বিবাদীর জাতি, আকার য্যঃস প্রভৃতির | 

যখাযখ উল্লেখ করিড়ে হইত। এইরূপ আরও অনেকানেক বিষয় আরজিতে উল্লেখ করিবার নিয়ম ছিল।, 



; ই্টই ভারতবর্ষ । 

নিরুত্তর হওয়া! এবং বিচারক কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াঁও নিরুত্তর থাকা। (৫) পুর্ব-নির্দিঠ 

প্রশ্ন ভিন্ন নৃতন প্রশ্নের উত্থাপন। (৬) নিজকৃত পুর্ব-বিবরণ প্রত্যাহার, কর1:। (৭) 
নিজের সাক্ষীর বর্ণনা অন্বীকার করা । (৮) নিধিষ্ব-স্থলে গোপনে সাক্ষীর সহিত 
কথাবার্ত। বল) অথৎ--যেখানে সাক্ষীর সহিত পরামর্শ করা অবৈধ, সেরূপ ক্ষেত্রে সাঙ্গীর 
সহিত গোপনে কথোপকথন। এই অষ্টবিধ দোষ পরোক্ত' দৌষ বলিয়। অথশাজ্ে উক্ত 

হইয়াছে। মন্বাদি সংহিতা-্শান্ত্রেওে এ সকল বিষগ়্ের উল্লেখ আছে। মন্তু বলিয়াছেন,-- 

পআদেশ্ং যশ্চ নিশতি নির্দিস্তাপহৃতে চ যঃ। যণ্চাধরোত্তরানর্থ৭ন্ বিগীতান্ লাববুধ্যতে ॥ 

অপদিষ্তাপদেশ্তঞ্চ পুনর্যস্বপধাবতি। সম্যক্ প্রণিহিতঞ্চাথ€ং পুষ্টঃ সঙ্লাভিলন্দতি ॥ 

অসস্তাধ্যে সাক্ষিভিশ্চ দেশে সম্তাষতে মিথঃ। নিরুচ্যমানং প্রশ্নঞ্চ নেচ্ছেদ্যশ্চাঁপি নিশ্পতেৎ ॥ 

ব্রহীত্যুক্তশ্চ নাব্রয়াদুক্তঞ্চ ন বিভাবয়েৎ। ন চ পূর্বাপরং বিস্যাৎ তম্মাদর্থাৎ স হীয়তে ॥” 

অথণৎ,--'যে সাক্ষী ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না, সেইরূপ সাক্ষী মান্ত করিয়া যে বাদী 

পরে তাহ! অস্বীকার করে) অথব| ষে বাদী বিশৃঙ্খল ও পরস্পর-বিরোধী বাক্য ব্যবহার 

করিয়া থাকে; যে বাদী তাহার আরজীতে মূল বিষয় প্রথমে একরূপ উল্লেখ করিয়া 

পরে তাহ! হইতে স্বতন্ত্র বিষয়ের বর্ন করে, অথবা সম্যক-শ্বীকৃত পৃর্ব্ব বিষয় জিজ্ঞাসিত 
হইয়! পরে তাহ! স্বীকার করিতে চাহে না; যে বাদী অসম্ভাব্া প্রধেশে লইয়! গিয়া 
সাক্ষীদিগের সাত কথাবার্তা কহে অথব! ব্বীতিমত জিজ্ঞাস! করিলে প্রশ্নের উত্তর দিতে 

চাহে ন| বা ধর্দীধিকরণ হইতে স্থানাস্তরে যায় না; ধর্মাধিকরণ কোনও বিষয় বলিতে 

বঞজিলে, যে কথা কহে না অথবা যে আবেদিত বিষয় প্রমাণ দ্বার সমর্থন করে না; 

যে বাদী সাধ্য সাধন কিছুই জানে ন1)--এরপ বাদী গ্রাথিত বিষয়ে নিরাশ হয় অথাৎ 

তাহার দাবী অগ্রাহ্য হইয়া থাকে । যাহ! হউক, এই সকল 'পরোক্ত দোষ? ভিন্ন 

অথশাস্ত্রে আরও কতকগুলি 'পরোক্ত, দোষের বিষয় উল্লিখিত হুইয়াছে। বিবাদী যখনই 

বিবাদীয় বিষয়ে জবাব প্রদান করিবে অর্থাৎ আপনার দোষ অন্বীকার করিবে, বাদীকে 

সেই দিনই তাহার উত্তর দিতে হুইবে। তিনি সেই দিনই সাঙ্গ্যার্দ মান্ত করিয়। 

মকদ্দম] চাঁলাইবার জন্ত প্রস্তত হইবেন। কারণ, বিবাদী জবাব দিলেই বুঝা যাঁয় যে, 
সে মকদ্দম! চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে । বাদী যদি আত্ম-পক্ষ-সমর্থনে অপাঁরক হন, 

তাহা হইলে তাহাতে পরোক্ত দোষের উদ্ভব হয়। তবে বিবাদী যদি বিবাদ-প্রতিবাদে 
গরস্তত ন! থাকিত, তাহ! হইলে জবাবের জন্ত তাহাকে সময় দিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ 
ছিল। এ ক্ষেত্রে তিন দিন বা সাত দিন সময় দিবার নিয়ম। * এইরূপ অবকাশ 

পাইয়াও বিবাদী যদি আত্মপক্ষ-সমর্থনে অপারক হইতঃ তাহা হইলে তাহার প্রতি 

* সংহিতাদি শান্গ-গ্রন্থে অবকাশের পরিচয় পাওয়! যাঁয়। মহর্ষি মন্ত্র স্মৃতিতে অবকাশের বিষয় প্পইতঃ 

উলিখিত হয় লাই। জর্খার দণ্ডাির বিষয় উল্লেখ ব্যপদেশে তিন বলিয়াছেন।-"নচেৎ তরিপক্ষাৎ প্রব্রয়াদ্র্দং 

প্রতিপরা'পিতা।” অর্থাং-ত্রিপক্ষের মধ্যে (অর্থা) যদি কিছু না বলে, তবে তাহাকে (রাজ! ) ধর্শতঃ 

দৌধী করিবেন।' ইহাতে বুঝা যা, জবাবের জন্য ব্রিপক্ষ সময় দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মসুর 
দংহিতা় আর একটা বিশেষ ব্যবস্থা দৃ্ট হদ়। সেটা তাসাদি-সংক্াস্ত। ইংরাজীতে ইহা 'লিগিটেশন 



প্রাগভারতেতিহাসে এক আদশ- রাজ্য । ২৯৩ 

তিন পণ বা বার পণ অথ:দগু প্রদান করিবার ব্যবস্থ! ছিল। তিন পক্ষের মধ্যেও যদি 

বিবাদী প্রতিবাদে সমর্থ না হইত, তাহ! হইলে সে 'পরোক্ত' দোষে ছুষ্ট হইত। বাদী তখন 
তাহার দাবীকৃত বিষয় বিবাদীর নিকট আদায় লইবার অধিকারী হইতেন। কিন্তু বিবাদী 
যদি বাদীর নিকট চাকরী স্বীকার করিতে সম্মত হইতেন, তাহ! হইলে বাদী ইচ্ছ 
করিলে বিবাদীয় বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। যে বিবাদী আদৌ আপনার 
পক্ষ সমর্থন জন্য উপস্থিত হইত না, তাহার পক্ষেও ্ররূপ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। 
অন্থপক্ষে বাদী যদি আপনার দাবী সপ্রমাণ করিতে না পারিতেন, তাহার প্রতিও 

দণ্ডের আদেশ হুইত। মুতব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার দাবী অগ্রমাণিত হইলে, তিনি মৃত ব্যক্তির 
অন্ত্েষ্িক্রিয়! সংক্রান্ত কোনও কোন কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইতেন। পরোক্ত-দোষে 

অপরাধীর 'পঞ্চবন্ধ” বা 'দশবন্ধ” দণ্ডের ব্যবস্থ। ছিল। | * দাঙ্গা -হাঙ্গাম। প্রভৃতি ফৌজদারী 

বিবাদ ভিন্ন অন্ত সময়ে প্রতিবাদী, পুর্ব-মকন্দম! নিষ্পত্তি ন। হওয়ায় পধ্যস্ত, বাদীর বিরুদ্ধে 

কোনও অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না। অথবা, একই অপরাধের জন্ত কিংব! 

সদৃশ বিষয়ে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে একই সময়ে একাধিক অভিযোগ উপস্থিত করা বিধিবিরুদ্ধ 

ছিল। তবে ফৌজদারী (দও, পারুত্য, সাহস, স্ডেয়) প্রভৃতি ব্যবহারে ইহার ব্যতিক্রম হইত ।1 

(11771651017) বলিয়া উক্ত হইয়াছে । অর্থ যদি ভিন বৎসরের মধো আপনার প্রাপা বিষয়ের দাবী ন| 

করেন্। তাহ! হইলে এ সময়ের পর তাহার দাবা অগ্রাহা হইবে--মন্ু তাহ। ম্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। 

€(মন-সংহিত।, অষ্টম অধায়। ৩০শ ও ৩১শ প্লোক ভ্রষ্টবা)। যাজ্ঞধন্কা-সংহিভায় অথাঁর বর্ণন। শুনিবামাত্রই 

গরতার্থীকে জবাব দিতে হইত। ন্তরাং অবকাশ দিবার কোনও বিশেষ ব্যবস্থ। ছিল ন1! বলিয়াই বোধ 

হয়। তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে অবকাশ প্রদানের বিধয় যাজ্বক্কেও দেখিতে পাওয়। যায়। পারুষা- 

মাহসাদি বাতীত অন্য স্থলে যাঁজ্ঞবন্কা যথেচ্ছ সময় দিবার বাবস্থ। করিয়াছেন। তাহা বিচারকের ইচ্ছার উপর 

নির্ভর করে|! যথা,--"বিবাদয়েৎ সন্ত এব ক।লোহম্তরেচ্ছয়া স্মৃতঃ 1 বাকপারুষা। দণডপারুষা, সতের, খণ 

প্রভৃতি সংক্রান্ত বিবাদে মহর্ষি নারদ সন্যা-লিচারের বাবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু অন্তান্ত বিধয়ে এক দিন, 

তিন দিন বা সাত দিন অবকাশ দেওয়ার বিধি তাহার গ্রন্থে দৃষ্ট হয় ; ষথা-শ্বো লেখনং ব। লভেঙ্াহ' 

সপ্তাহমেব বা” কাতভাযষন ও বৃহস্পতি সংহিতাছয়ে বিবাদের গুরুত্বের তারতমানুসারে অল্প বা অধিব 

সময় দিবার বাবস্থা! রহিয়াছে । কাঁতা য়ন বলিয়াছেন,“কাঁলং শক্তিং বিদিত্বা। তু কাধ্যানাঞ্চ বলাবলম 

অং বা বু ব। কালং দগ্যাৎ প্রত্যথিনে প্রভু ॥* কাভ্যায়ন-সংহ্িতার একটা বচন উদ্ধৃত করিয়। জীমুতবাহঃ 

বলিয়াছেন,--অপরাধের গুরুত্ব অন্ুনারে অবস্থাবিশেষে পাচ দিন, তিন দিন, সপ্তাহ ব। তিন পক্ষ পর্য 

সময় দেওয়। ধাইতে পারে । অধুন। ইংরেজ-রাজপ্রবর্তিত বিচারালয়-সমূছে অবকাশ দেওয়ার ব্যবস্থা প্রশ্থি 

আছে বটে; কিন্তু তাঁহার বাধার্বাধি কোনও নিয়ম নাই। বিচারক যদৃচ্ছ! অবকাশ দিয় থাকে 

যাছ। হউক, এই সকল বিষয়ের আলোচনায় বুঝ। যায়, অবকাশ দিবার প্রথ|। নূতন নছে। ইহ! অভি প্রা 
কাল হইতেই ভারতের বাধহার-শাঙ্জে প্রবর্তিত আছে । | 

*  পঞ্চব্গ বা দশবন্ধ--দাীবীর পরিমাণের পঞ্চমাংশ বা দশমাংশ ! 

+ একই প্রতিপক্ষের উপর বিভিন্ন বিধয় এবং বহু বিষয় সংক্রান্ত বিবাদ চাপান প্রাচীনকালে ব্যবং 

শাঞ্জে যেমন নিথিদ্ধ ছিল, তেমনি এবটা বিবা্দীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন বাদীর মকন্দম। উপস্থিত. কর। শাস্ত্-বিগ 

বলিয়া উক্ত হইভ। মহধি কাতাযায়ন এ সম্থন্ধে প্ঞ্কই বলিয়াছেন, 

“ন চৈকশ্মিন্ বিধাদে তু কিয়ান্াদাধিনোদ্ধযং। ন চার্থসিদ্বরুতয়োর্ন চেক কিয়াস ॥* 



২৯৪ ভারতবর্ষ । 

অর্থশান্ত্রকার তাই বণিরাছেন,--"অভিযুক্তে! ন প্রত্যভিযুঞ্জতি অন্থাত্র কলহসাহুমসার্থসমব! 
য়েভ্য। ন চাভিযুক্তেইভিযোগোহন্তি।” সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, একই বিষয়ে একাধিক 

বিবাদ, একসঙ্গে ছই অর্থীর ম্বতন্ত্র বিবাদ এবং বহু-বিষয়-ঘটিত বিবাদ একসঙ্গে উপস্থিত 
হইতে পারিত না। এতথ্যতীত, শ্বয়ং রাজ! বা রা'জকর্ধচারী কোনও বিবাদ উপস্থিত 
করিবার অধিকারী ছিলেন না। মন্বাদি স্থৃতিতেও তাহ! নিষিদ্ধ হইয়াছে। মন্ু বলিয়াছেন,-. 

“নোতৎপাদয়েত স্বয়ং কার্যযং রাজা নাপ্যশ্ত পুরুষঃ। 

'ন চ প্রাপিতমন্তেন গ্রসেদথং কথঞ্চন ।* 

অর্থাং-ধনলোভে লোকের মধ্যে বিবাদ জন্মান বা অপরের প্রাপ্য অর্থে লোভ কর!, 
রাজার বা রাজপুরুষের কর্তব্য নয়। কিন্তু পরে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রথমতঃ) 
রাজ! স্বপ্নং ব্যবহার-দ্র্ঈ! ছিলেন না । তাই বাবহার-উৎপাদনে তাহার বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া 

হয় নাই। কিন্তু ক্রমশঃ রাজার দায়িত্ব-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে এ ক্ষমতা প্রদানের 
আবশ্তক হইয়া পড়ে। পঞ্ডিতগণ তখন উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন যে, কোনও কোনও 

বিষয়ে রাজার প্রতি ব্যবহার-উৎপাদনের ক্ষমতা অর্পণ ন! করিলে রাজদ্রোহ প্রভৃতিতে 
তাহার রাজ্য-রক্ষা কঠিন হুইয়! উঠিবে। তাই জীমূতবাহছন, বীরমিত্রে'দয়, বৃহস্পতি প্রত্ৃতি 
সংহিতাগ্রন্থে রাজার ও রাজপুরুষের ব্যবহার উৎপাদানের ক্ষমতার বিষয় উল্লিখিত 

হইসাছে। স্তেয়, সাহস, দণ্ডপারুষ্য প্রভৃতি বিষয়ে রাঁজার তররূপ ব্যবহার উৎপাদনের বিশেষ 

ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া বাদ়। এইরূপ ব্যবহার উৎপাদন সম্বন্ধে জীমৃতবাছন বলিয়াছেন।__ 
্আষ্টাদশপদে বাদে বিচার্ধ্যে বিনিবেদিতঃ | সন্থ্ন্তানি পদান্তাত্র তানি রাজ! বিশেৎ শ্বয়ম্॥* 

ড়ভাগহরণং শুদ্ধং সময়াতিক্রমো। নিধিঃ। বধঃ সংহরণং স্তেয়মাসেধাজ্ঞাব্যতিক্রমঃ1% 

ছল্স গ্রঙতি রাজদ্রোহ-ব্ষিয়নক বিবাদ শ্বয়ং রাজা বা রাজকর্মচারী উৎপার্দন করিতে 
প।রিবেনঃ-বীরমিত্রোদয়ে তাহার ব্যবস্থা! আছে * 

যাজ্ঞবক্যেও এইরূপ উত্ত দেখিতে পাই। [তনি বলিয়াছেন,--“অভিযোগমনত্তীধয নৈম্ত প্রভাভিযোজয়েৎ। 

অভিযুক্তং মান্যেন নোক্ত বিপ্রকৃতং নয়েৎ॥৮ অর্থাৎ-বিবাদীর বিরুদ্ধে একজন কর্তৃক আরোপিত দোষের 
ঘত দিন পর্যন্ত মীমাংস! না! হইবে, ততদিন অপর কেহ সেবিবাদীর বিরুদ্ধে পান্টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে 

পারিবে না । তযে কলহ, দাহস, স্তেয়। পারুষা প্রভৃতি বিষয়ে এ নিয়মের ব্যতিক্রমের বিষয় যাজ্জবন্ধা উল্লেখ 

করিয়া! গিয়াছেন। তাহার মতে “কুর্ধ্যাৎ প্রতাভিযোগঞ্চ কলছে সাহসেখু চ1৮ আধুনিক-কাল-প্রচলিত 

'আইনাদিতেও এ বিবয়্ নিষিদ্ধ হইয়াছে । আধুনিক 1101010110017655 এবং 1115)0177067 06 002৩3 

প্রভৃতি বাধার স্তায় প্রাচীন কালেও উক্তয়প বিবিধ বাধার বিষয় সংহিতা ও অর্থশাপ্ত প্রভৃতিতে উল্লখিত-হইয়াছে। 

এ সম্বপ্ধে থেওয়ানী কারাবিধি আইনের ১২ ধারার আছে,“ & 0151006 5 016010060, 
67005 19501050708 2 19100565010 10 55065000179 081009121 0595৩ 0 5০000) 05 50911 

001 1১6 €0010160 09117511106 ও. 5016 17) 15505010500 08056 ০ ৪01100, বিঢচারকও এরূপ 

ক্ষেত্রে ধরূপ মকদ্দমার বিভার করিবেন না। যথা1--(590.70) ৭1০ ০০27 51১21] 10100660 %/100 08 

1015] 06209 58161102100 05 2091061 1215505 15 81509 0115009 01 5005692015119 23 

13506 17 2. 01651018519 1351010506৭ 50100556510 06 52050210155,” *ইভাদি। 

* রাজপ্রোহ ( সিভশন ), 'ভফেন্স' ও তন্্া-সাক্রাস্ত অপরাধের অভিযোগ সহাটের করিবার অধিকার 
এখনও কাছে । ও সকল অপরাধের বিচারের জন্ত বিশেষ বিশেষ বিধিও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রোচীন কালের 
ব্যবস্থার নছিত কোনও কোনও বিষয়ে তাহার নাপৃষ্ত লক্ষিত হয়। সে সফল বিষয় পরে আলোচিত হইয়াছে। 



প্রাগভারতেতিহাসে এক আদর্শ রাজ্য। ২৯৫ 
বিবাদ-সম্প কাঁর পরোক্ঞাদি বিবিধ দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়া অতঃপর অর্থপান্ত্রকার 

সাদী বিষয়ক নিয়মাবলী বিবৃত করিয়াছেন। ফোনও বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলেই 
তন্মীমাংসার্থ রাঁজার নিকট আবেদন করিতে হয়। প্রথম আবেদন, 

সাক্ষি-বাবস্থ। দ্বিতীয় বিবাদীর ঝা! প্রত্যর্থীর উত্তর, তৃতীয় লাক্ষ্যাদির দ্বারা প্রমাণ, চতুর 

সিদ্ধি--বিবাঁদ বিষয়ে প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্রের ইহাই ব্যবস্থা । * বিবাদ 

সগ্রমাণ করিতে হইলে সাক্ষীর গ্রয়োজন। মন্বাদি স্থৃতি-শান্ত্রে তাই সাক্ষী সংক্রান্ত বিস্তৃত 

বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে । সে সকল বিষয় পরবত্তী অংশে আলোচিত হইবে। প্রথমতঃ 

অথপাস্ত্রোক্ত দাক্গী প্রকরণের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। স্থত্যাদ্দির ন্যায় অথশাস্ত্রেত 

গুপ্তচর-নিয়োগে বিবাদের প্ররুত অবস্থা! অনুসন্ধানের ব্যবস্থা আছে। গুণগুচরগণ বিবাদের 

যাথাথয নির্ণয় জন্য নানা! তথ্য সংগ্রহ করিয়। বিচারকগণের নিকট তাহ! বিবৃত করিতেন। 

কৌটিপ্য প্রনীত অর্থ-শান্ত্রের পববাদপদনিবন্ধে+ এ বিষয় নিয়রূপ উক্ত হইয়াছে; যথা,-_- 

*পূর্ববোত্বরাঁথ ব্যাঘাতে সাক্ষিবন্তব্য কারণে চারহস্তাচ্চ নিষ্প।তে প্রদেষ্টব্যঃ পরাজয়ঃ।” 
কিন্ত এই চারগণের প্রদত্ত বিবরণ গ্রহণের ব! প্রত্যাখা।নের বিষয় বিচারকগণ বিবেচনা 

পূর্বক নির্ধারণ করিতেন। যেখানে সাঙ্গীদিগের বিবরণ পরম্পর-বিরোধী এবং সামঞ্জন্ত- 

বিভীন--বাদীর বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ অনৈক্য) বিশেষতঃ যেখানে সাক্ষীর ও বাদীর বর্ণনার 
সহিত গুধ১রের বর্ণনার অমিল দৃষ্ট হইবে )-_সেই সকল স্থলে বিচারকগণ বিশেষ বিবেচনার 

সহিত গুপ্তচরগণর সংগৃহীত তথ্য গ্রহণ করিবেন। বিচার-বিভ্রাট ঘটিলে বিচারকগণও দণ্ড 

হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। সেই জন্য গুণ্তচরগণের প্রদত্ত বিবরণ বিশেষ বিবেচনার 
সহিত বিচার করিবার ব্যবস্থা ছিল। তাই প্রথমতঃ গুগুচরগণের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপনের 
বিষন্ন অথশান্ত্রে উক্ত হইয়াছে । প্রথমে বিবাদ বিষয়ে তাহাদের প্রদত্ত বিবরণ অসত্য বলিয়। 
মনে করিয়! লওয়া হইত । পরে ক্রমে তাহার বিচার করিয়া! সত্য নির্ণয় করা অথখশানত্রের 

বিধি ছিল। বথশাস্ত্র-মতে বাদী যদ্দি তাহার অভিযোগ প্রমাণের জন্য সাক্ষী উপস্থিত 

* যাজ্ঞবক্কোর মতে বাবহারের এই চতুষ্পাদ--ভাষা। পক্ষ, প্রতিপ্রজ্ঞ এবং সিদ্ধি বা তগ্ছিপরীত বলির 

অভিহিত হইয়াছে। [তিনি বলয়া ছেন,-. 

"প্রত্যর্থিনোত্গ্রতে। লেখাং যথাবেদিতমর্থিন| | 

শ্রভার্থন্তোত্তরং লেখাং পুর্ববাবেদকদন্গিধোঁ । ততোত্াঁ লেখয়েৎ সন্থঃ প্রতিজ্ঞাতার্থমাধনম্। 
তৎসিদ্ধো৷ নিদ্ধিমাপ্লোতি বীপরীতমতোৎন্থা। চতুম্পাদ্বাবহারোধয়ং বিবাদেহুপদর্শিতঃ | 

'অা যাহ নিবেদন করিয়াছে, প্রতার্থীর সমক্ষে বিচারক ঠিক তাহাই লিখিবেন,--এইক্পে প্রথম ভাষাপান্ব। . 
ভাবার্থ শ্রবণ করিবার পর প্রতিবাদী যাহ। ঝলবে, বাদীর সমক্ষে তৎসসস্ত লেখাইতে হইবে। এইক়পে ত্বিতীক্ষ 

উত্তর পাগ। বাদী তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষের প্রমাণ লিখাইবে ; এইরপে ভৃতীয়--ক্রিয়াপাদ। প্রমাণ ঠিক হইলে; 

জয়লাভ অথব। তদ্ধিপরীত ফলপ। বাবহারের এই চতুর্ব্িধ সাধ্যাপিদ্ধিপদ উক্ত হইয়াছে। অধুন| বিচারাজয়- 
সমূহে এই গঞ্ধতিই অনুস্থত হইয়। থাকে। ব্যবহারের চাঁগি পাদ অধুন। আক়জী ( ৮1৯1: )১ জবাব (1051, 
59:50)৩90% )। প্রমাণ (:০০6)। রায় ফয়লাল1 ( 78৫879৩01) নামে উক্ত হয়। বিবাদ প্রমাণ করিবার, 

অন্ত পূর্বেও সাক্ষী প্রভৃতি শ্রহণের ব্যবস্থ। ছিল। এখনও আছে। মস্বা্দি স্থৃতি হইতে ছারম্ কাছ পরা 
সকল স্বতিতেই এই লাক্ষ্যাদির় (বিবরণ (লপিবন্ধ হইয়াছে। 



২৯৬ ভারতবর্ষ । 

করিতে না পারিতেন, তাহা হইলেও তাহার মকদ্দমা নষ্ট হইত না। তবে সে সকল মকদ্দমার 

একারভেদ আছে। যেস্থলে মুর কাজ করিয়া! তাহার বেতন পাইত না, সেস্থলে যদি সেই 
দাস বা ম্ভুরের কোনও সাক্ষী ন1 থাকিত, তাহ। হইলেও তাহার মকন্দমায় দিদ্ধিলাভ হইত।* 
মন্নংহিতায় সাক্ষী বিষয়ক একটা বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বিচারালয়ে কিরূপ 

সাক্ষী প্রদান করিতে হইবে, সাক্ষী কিরূপ প্রকৃতির হওয়া আবশ্যক, 

সেখানে তাহার বিশেষ বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে । সে মতে, অভি- 

যোক্তাকে সাক্ষী, লেখ্য (দলিলাদি) বা অন্ত প্রমাণ বিচারা'লয়ে 

উপস্থিত করিতে হইত । অপিচ, বিবাদী যদ্দি দাবী অস্বীকার করে, তাহ হইলে তিন 

জন উত্তমর্ণ সাক্গীর দ্বারা বাদী তাহার দাবীর বিষয় সপ্রমাণ. কয়িবেন,__মন্গু তাহা বলিম্ন 

গিয়াছেন। অর্থশান্ত্রেও উভয় পক্ষের অনুমোদিত তিন জন সাক্ষীর বিষয় (অনুমতাঃ) 

গ্রাত্যয়িকা ও শুচয়ঃ) উল্লিখিত হুইয়াছে। অথশাস্ত্রমতে ধণ-বিষয়ে ছুই জন সান্দীই 

যখে্। যথ1,_পপ্রাত্যফিকাশ-শুচয়োহনুমতা বা ত্রয়োহবরাথণাঃ পক্গান্থমতৌ বা দে খণং 

প্রতি ন ত্বেবৈক£1” কিন্তু এক জন সাক্ষী সর্বত্র অগ্রাহ্থা। সংহিতা-মতে কৃতদার, 

পুত্রবান এবং একদেশনিবানী ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত বাশুদ্র জাতীয় সাক্ষী মান্ত করার বিধি। 

খণ-সংক্রাস্ত বিবাদেই এইরূপ ব্যবস্থা । তবে অনাপৎকালে অথণৎ স্তেয় দণ্ডাদি ফৌজদারী 

সংক্রান্ত ব্যবহারে যে কোনও সাক্ষী মান্ত করার বিষয় মন্ধু বলিয়া গিয়াছেন ; যথা১-- 

পপৃষ্টোহপব্যয়মানস্ত ক্ৃতাবস্থৌ। ধটনধিণ!। ত্র্যবটরঃ সাক্ষিভির্াব্যে। নৃপ ব্রাঙ্গণন্সিধো ॥ 
যাদৃশী ধনিভিঃ কাযা ব্যবহারেষু পাক্ষিণঃ। তাদৃশান্ সংগ্রবঙ্গযামি যথা! বাচ্যস্ৃতঞ্চ তৈ2॥ 

গৃহিণঃ পুভিণো মৌলাঃ ক্ষত্রবিটুশুদ্রযোনয়ঃ । অথুযক্ত! সাক্ষ্যমর্স্তি নযে কেচিদনাপদি॥* 

সকল বর্ণের মধ্যেই ধাহার! সত্যবাদী, ধাহাদের কর্তব্য জ্ঞান আছে এবং বাহার! অলুন্ধ, 

তাহাদিগকে সাক্ষী মান্ত কর! যায়। কিন্তু ইহার বিপরীত-গুণাবলম্বী হইলে তাহা'- 

দ্িগকে ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা মনু প্রদান করিয়াছেন। তাহার মতে, যাহাদেব সহিত 
অর্থপ্ন্ধ আছে, যাহারা মিত্র, যাহার! সাহায্যকারী ভূত্যাদি, যাহারা ক্রুরন্বভা বসম্পন্ন, 

এবং যাহার! ব্যাধিগ্রস্ত ও অস্ত দোষ হষ্ট ;-_তাহাদের সাক্ষী বিচারক গ্রহণ করিবেন ন|। 

রাজা, কারুজীবী, সথপকার, নট, বহছবেদজ্ঞ, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী, দাস, দন্থা, বৃদ্ধ, শিশু, 

নীচজাতিঃ অন্ধ-খঞ্জাদি বিকলেশ্দ্রিয় ব্যক্তি, আর্ত, মত, উন্মত্ত, তুদ্ধ, তস্কর, ভ্রীলোক 

প্রভৃতিও মন্থুর মতে সাক্ষ্য-গ্রদানের অধিকারী নছেন। এ বিষয়ে তাহার উক্তি) যথা।-- 

“আন্তাঃ সর্কোধু বর্ণেদু কুর্ধযাঃ কার্ষোধু সাক্ষিণঃ। সর্বধর্মবিদোহলুন্ধ! বিপরীতা-স্ত বর্জীয়ে ॥ 

নার্থস্ঘন্ধিনে! নাপ্ত) ন সহায়া ন বৈরিণঃ। ন দৃষ্টদোষাঃ কর্তব্য ন ব্যাধ্যার্তা ন দৃষিতাঃ॥ 

ন সাক্ষী নৃপতিঃ কাধ্যান কারুককুণীলবৌ । ন শ্রোত্রিয়ো! ন লিঙ্গছ্ছে৷ ন সঙ্গেভ্যো বিনির্গতঃ ॥ 

মাবাধীনে। ন বক্তব্য ন দগ্জার্ন বিকর্দকৃৎ।  ন বৃদ্ধ ন শিশুর্নৈেকো| নাস্তো। নবিকলেন্দ্রিয়ঃ। 

নাত্তে। ন মত্তে!। নোল্সত্ো ন স্ষুতৃষ্ণোপপীড়িতঃ। ন শ্রমার্ভো ন কামার্ডে ন কুদ্ধো নাপি ত্করঃ ॥” 

সংহিত।-মতে 

সাক্ষিপ্রকরণ। 

০:০2 টির রিকি তরি উরি রি রত 

* এখনকার দিলে সাক্ষী ভি প্রায়ই মকন্দম1! চলে ন1। এমন কি। রেজেইারীককত বানিল।দিও দাক্ষায় 

স্বার। সগ্রমাণ করাইতে হয়। . 
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প্রাগভারতেতিহ'সে এক আঁদশ রাজ্য। ২৯৭ 

যাক্তবন্ধ্য-সংহিতায়ও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। তিনিও তপঠনিষ্ঠ স্ংশজাত সত্যবাদী পুত্রবান 
সম্পত্তিশালী তিন জন সাক্ষী বিবাদ-প্রমাণার্থ বিচাঁরালয়ে উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা! দিয়াছেন। 

ভীহার মতে, সত্রীঃ বালক, কিতব, সন্্যাসী, বিকলে্রিয় প্রভৃতির সঙ্গী ব্যবহার-প্রমাণে অগ্রাহা। 

নিম্নে 'যাজ্ বন্ধা-সংহিতার” (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬৯ম--৭৩ম শ্লোক ) উক্তি উদ্ধৃত হইল; যথা,__ 
*তপস্থিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ। ধর্্প্রধান। খজবঃ পুত্রবস্তো! ধনান্বিত1ঃ ॥ 

ত্র্যবরাঃ সাক্ষিণে! জ্ঞেযাঃ শৌতন্মার্তক্রিয়ারতাঃ। যথাজাতি যথাবর্ণং সর্ব সর্বেষু বা স্থৃতাঃ॥ 

শ্রোত্রিয়াস্তাপস! বৃদ্ধা যে চ প্রব্রজিতাদয়ঃ। অসাক্ষিণন্তে বচনান্নান্র হেতুরুদাহতঃ ॥ 

্ত্রীবৃদ্ধবালকিতবমত্োন্মন্তাভিশম্তকাঃ । রঙ্গাবতারিপাষপ্তিকৃট কৃদ্ধিকলেন্দ্রিয়।ঃ ॥* 

গতিতাণ্তার্থসথন্ধিসহায়রিপুতস্করাঃ ৷ সাহসী দৃষ্টদোষস্চ নিদ্ধিতাপ্থাস্্সাক্ষিণঃ ॥* 

যাল্তবস্ক্যে সবর্ণ ও স্বাঁতি সাক্ষীর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে,_উদ্ধত শ্লোক কমটা হইতে 
তাহা সপ্রমাণ হয়। ন্বজাতি ব! সবর্ণ সাক্ষী না মিলিলে সকল বর্ণীয় ব্যক্তিই সকল 

জাতীয় ও নকল বর্ণীর সাক্ষী মান্ত করিতে পারেন-যাজ্জবন্ধা তাহার ব্যবস্থা! দিক়াছেন। 

গৌতম-সংহিতায় এ বিষয়ে বিশেষ কোনও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। নিজ কর্মে আনন্দিত, 

রাজার বিশান্ত, পক্ষপাঁতশূন্ত ও দ্বেষ-বঙ্জিত শৃদ্রজাতীয় ব্যক্তি বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই 
সাক্ষী হইতে পারে,__ গৌতম তাহার স্পষ্ট ব্যবস্থ। দিয়াছেন। বহু সাক্ষীর বিষয়ও তিনি উল্লেখ 

করিয়া গিধা-্ন। গৌতমের উক্তি হইতে বুঝ! যায়, শূদ্রদিগের উল্লিখিত গুণপরম্পর! 

না থাকিলে তাহার! সাক্ষী হইতে পারিতেন না। ইহা হইতে আরও বুঝ! যায় যে, দ্বিজাতি- 

গণের সাক্ষযই প্রামাণ্য ছিল। তবে গৌতমে সাক্ষি-বিষয়ে একটা বিশেষ ব্যবস্থা! লক্ষিত 

হয়। গৌতমের মতে, যিনি কোনও পক্ষেরই মানিত সাক্ষী নহেন, তিনি যদি রাজ! কর্তৃক 

জিড্ঞাদিত হন, তাহা! হইলে তিনিও সাক্ষি-মধো গণ্য হইবেন। এত্যদ্বাতীত অমানিত 

অনুরুদ্ধ ব্যক্তিও, গৌতমের মতে, সাক্ষী দিতে পারিতেন। * মন্বাদির স্তায বিষু-সংহিতার় 

সাক্ষী ও অসাক্ষী সম্বন্ধে এ সুদীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে । ণঅথ সাক্ষিণঃ*__- এইরূপ 

আরস্ত করিয়া, বিষ (বিস্ুু-সংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, ১ম--৩য় শ্লোক, দ্রষ্টবা) ঝলিতেছেন,__ 

পন রাঁজশ্রোত্রিয় গ্রত্রঙ্গি তকি তবতস্করপরা ধীনস্ত্রীবালস1হসি কাতিবৃদ্ধমন্তোন্মত্তাভিশ- 

স্তপতিতিক্ষতৃবার্ত বসনিরাগান্ধাঃ॥২॥ রিপুমিত্রাথ সন্বদন্ধবিক শরদৃটদোষসহায়াশ্চ ॥” 

গৌতম অমানিত অজিজ্ঞ।দিত সাক্ষীকেও সান্ষী-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বিষ সেরূপ 

সাক্ষীকে অসাক্গী পর্ধ্যায়ের অন্তভূক্তি করিয়! বলিয়্াছেন,--৭অনির্দিষ্টস্ত সান্ষিত্বে হশ্চোপেত্য 

ভ্রমনাৎ। একশ্চাসান্ষী ॥* এতদ্যতীত একজন সাক্ষীর বাক্যও অগ্রাহ্া। বিষণ গৌতমের 
হ্যায় একাধিক বা বন সাক্ষীর ব্যবস্থা! দিলেন। বিঞু-সংহিতা-মতে সদ্ংশজাতঃ সচ্চরিত্র, 

ধনবার, যন্ঞণীল, তপঃনিষ্ঠ, পুত্রবান্, ধার্শিক, অধীতবেদ, সত্যবাদী ও তৈবিগ্যবৃদধ 

* আধুনিক বিচার-আমলে অমানিত সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালত খ্রাহ্ত করেন না। উভয় পক্ষকেই 

এখন পূর্ব হইতে সাক্ষীদিগের নামধামাদি স্লিভ দরখাস্ত বিচারকের নিকট দাখিল করিতে হয়। 

এভভিন্ধ উপস্কিত-ক্ষেত্ে কোনও অমা(নিত ব্যক্তি সাক্ষী দিতে পারেন না। তবে তি বিশেষ গুলে এ নিয়মের 

ব্যতিক্রম দেখা যায়| সে ব্য পরে উল্লিখিত হইবে |. 

চি ১ষ্ঠ---৩৮ 



২৯৮ ভারতবর্ষ । 

( তর্কশাহ্র, খক্যজুঃসামবেদ ও কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদি বিষয়ক শাস্্র--এই সফল বিষয়ে 

পারদর্শী) ব্যক্তিগণ সাক্ষী হুইবার উপযুক্ত। এ বিষয়ে বিষুসংহিতার উক্তি; যথা,__ 
“অথ সাক্ষিণঃ ॥ ৭॥ কুলজ! বৃত্তিবিভসম্পন্ন! যজানস্তপশ্থিনঃ পুত্রিণে ধর্শাজ্ঞা অধীয়ানাঃ 

সত্যবস্তাস্্ৈবিগ্ভবৃদ্ধাশ্চ ॥ ৮ ॥ অভিহিতগুণমম্পন্ন উভয়ান্বমত একোহপি ॥ ৯॥৮ 
এইরূপ গুণসম্পন্ন উভয় পক্ষের মানিত এক ব্যক্তিও বিু-সংছিতার মতে সাক্ষী হইবার 
উপযুক্ত। ইহাই হইল সাধারণ বিধি। কিন্তু বাকৃপারুষ্য ( গালি-গালাঁজ ), দগ্ডপারুস্ু 
( আঘাতাদ্দি মারপিট )১ চৌর্ধ্য, সাহদ ( দহ্যুতা প্রতৃতি )১ সংগ্রহণ ( পরক্ত্রীহরণ) প্রভৃতি 

ফৌজদারী-সংক্রাস্ত ব্যবহারে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখ! যায়। বিষুণর মতে, এই সকল 
বিচারে সাঙ্মীর গুণাগুণ পরীক্ষা! করিবার প্রয়োজন নাই) জর্থাং_এই সকল বিষয়ে 

লকল জাতীয় ও সকল বর্ণীয় সাক্ষীই বিচারালয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যথা,-_. 
"ম্তেঃ়সাহনবাগ্দগুপারুষ্যসংগ্রহণেযু সাক্ষিণে। ন পরীক্ষস্তাঃ।* উভয় পক্ষের মানিত এক সাক্ষীর 

বিষয়ে মনু ও যাজ্ঞবন্ক্য এক মত | ফৌজদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে সাক্ষীর গুণাগুণ পরীক্ষার 

অপ্রয়োঞনীয়ত। মন্বন্ধেও মন্থুতে ও যাজ্ঞবন্ধ্যে একই উক্তি দৃষ্ট হয়। যথ1,_-“সাহসেধু চ সর্কেধু 
ক্ঠেয়সংগ্রহণেযু চ। বাগ্গডেয়াশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ ॥' মনু ও যাঁজ্ঞবন্ক্য প্রভৃতি 

সাক্মীর অধিকার বিষয়ে যাহ যাহ! বলিয়া গিয়াছেন, অর্থশাস্ত্রে তাহার অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। 

কোন্ ব্যক্তি সাক্ষী দিবার আঁধকাঁরী, কোন্ ব্ক্তি অধিকারী নহে এবং কিরূপ সাক্ষীর 

প্রমাণ বিচারকের গ্রহণীয় হইবে, তৎসন্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে একটা বিস্তৃত বিবরণ বিধিবদ্ধ আছে। 
তাহাও স্তৃত্যাদির অন্গরূপ। অর্থশাজ্জ মতে, “যাহারা সহায়, যাহারা আবদ্ধ বা বন্দী, 

যাহার! থাতক অর্থাৎ 'খণী”, যাহারা অর্থসম্বন্ধে অর্থীর সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত, যাহারা বৈরী, 

যাহার! গ্কঙ্গ অর্থাৎ অন্নদাসঃ যাহার ধৃতদণ্ড অর্থাৎ শাস্তিগ্রাপ্ত,__তাহারা সাক্মী দিবার 

অধিকারী নহে । এতদ্যতীত, রাজা, শ্োত্রিয় অর্থাৎ বেদপারগ, গ্রামভূত অর্থাৎ ভিক্ষান্ন- 

জীবী, কৃষ্টি ও ব্রণী অথাৎ কুষ্ঠ ও ক্ষত-রোগগ্রন্ত ব্যক্তি, পতিত অথ1ৎ সমাজ হইতে 

বিতারিত ব্যক্তি, চণ্ডালঃ অহংবাদী, স্ত্রীলোক, রাজপুরুষ বা বাজ-কর্দাচারী, শ্তাল (শ্তালক ) 

বা স্ত্রীর সহিত সমন্বন্বযুক্ত ব্যক্তি--অথশাস্ত্র মতে, ইহার! কেহই বিচারালয়ে সাক্ষী দিবার 

অধিকারী নহেন। তবে, পারুষ্য, স্তেয় ও সংগ্রহণ প্রভৃতি ফৌজদারী-সংক্রাস্ত বিবাদে 

সত্ী-সম্পর্কিত ব্যক্তি ও সহায় সকলেই সাক্ষ্য দিতে গ্রারেন। ফৌজদারী সংক্রান্ত র্যবহারে 

সাক্ষীর অনধিকাঁর অধিকার বিচারের আবশ্তকতা নাই,__অর্থশীন্ত্রকার় সে ব্যাবস্থা 
প্রদান করিয়াছেন। অপিচ, স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন, যাহার! বিবাদীয় বিষয় অবগত 

আছেন, উল্লিখিত স্তেয-পাকুষ্যাদি বিবাঁদে তাহার! সকলেই সাক্ষ্য দিবার অধিকারী) কেবল- 

মাত্র রাজা ও তাপস--এই নিয়মের বহিভূতি। আধুনিক কালেও রাজ! সাক্ষী-শ্রেণীভুক্ত 

হন না। তবে বাঁজকন্প্রচারিগণ এবং রাজ-ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ--আবশ্বাক অনুসারে 

সকলেরই বিচারালগে সাক্ষ্য দিবার ব্যবস্থা অধুন! প্রচলিত আছে।& 
চা সি লা কনা আজ ৮৮৬ পরান াপাহ্্ত-০০০ এ ০০৮ ৬০৮ ০ পপি সিপািপ পিপিপি তপিপাপপপ পপ পপ পপ 

*. ইংরেজরাজ-প্রবর্তিত বিধানেও এ সকল বিষয় দৃষ্ট হয়। সাক্ষীর গুণাগুণ সন্বস্থে সাক্ষী বিষয়ক আইলে, 

সপ্ত, লখিত আছে, 05559555081] 1১0 59705555960 06501 3015851৩0০৫ ০০৮ 



গ্রাগ ভাঁরাভেতিহাসে এক আঁদশ রাজ্য ২৯৯ 

বিচার!লয়ে বিচারকের সন্মুথে দর্ডাম!ন হইয়া সাম্য দিবার পদ্ধতি যেমন '্মধুনিক-কাঁলে 

বিহিত আছে;,সে পদ্ধতি প্রাচীনকালেও সেইরূপ ভাবে গ্রচলিত ছিল। মন্বাদি সংহিতাঁয় সে 

বিধি দৃষ্ট হয়। তার পর সাক্ষীদিগের সত্যপাঠের ব্যবস্থা । আধুনিক-কালে 
লত্য-পাঠ। এবং প্রাচীন-কাঁলে একইরূপ বিধানের পরিচয় পাই। অর্থশাস্ত্রেও সে 

ব্যবস্থা আছে। বিচারকের সম্মুথে “কাঠগড়ায়, দাড়াইয়! এখন যেমন 

সাক্ষীদিগকে বলিতে হয়।-“আমি ঘাতা বলিব, মকলই সত্য হইবে) সতা ভিন্ন মিথা! 

বপিব না”) প্রাচীন-কালের বাবহার-বিধানে শাস্ত্াদিতে তদনুরূপ বিধি বিধিবদ্ধ আছে। 

তবে অধুনশ প্রচলিত প্রথার সহিত তুলনায় প্রাচীনকালের পদ্ধতিতে একটু প্রকারভেদ 
দুষ্ট হয়। এখন জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই একরূপ সত্যে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু 

প্রাচীনকালের পদ্ধতি মেনূপ নহে । তখন বিভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন সত্যে আবদ্ধ হইতে 

হইত। প্রথমে ব্রাহ্মণ, তৎপরে ক্ষত্রিয়, তাহার পর বৈশ্ত এবং সর্বশেষে শূদ্র সতো আব 

হইতেন। এইব্প ক্রমপর্ধ]ায়েই সাক্ষ্য গৃহীত হইবার নিয়ম ছিল । অর্থশান্ত্র-গ্রস্থে ব্রাহ্মণ, 

ক্ষয়) বৈশ্য ও শুদ্র ভেদে বিভিন্ন প্রকার সত্যপাঠের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, 

উদকুন্ত ও অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া সত্যপাঠ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। ক্ত্রা্মণ 

সাক্ষী হইলে তাঁহাকে বলা হইভ,-আপনি সত্য বলুন ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশের 

সতাপাঠ আদি, যথা, যদ তোমার সাক্ষী মিথ্যা হয়, তাহ হইলে তোমার অর্জিত 

পুণ্য নষ্ট হইয়া যাইবে । নরকপাল-নিশ্মিত ভিক্ষাপাত্রন্তে তোমাক তোমার শক্রর 

নিকট ভিক্ষা-প্রার্থনা। করিতে হইবে ।” শুদ্রকে বলা হইত, “মিথ্য| কথা বলিলে তে।মার 

সকল ধর্ম ন্ট হইবে; তোমার মৃত্যুর পর রাজ! তোমার অজ্ভ্িত নকল পুণের ফলভাগী 

হইবেন) রাজার পাপের ভাগ তুমি গ্রহণ করিবে। অধিকন্ত তোমার প্রতি কঠোর দণ্ডের 

বিধান হইবে।' এইরূপে মতযাবন্ধের পর বিরোধীয় বিষয় সম্বন্ধে সামি দিগের বক্তব্য শ্রবণের 

ব্যবন্থ।। উপস্থিত খিবাদ সম্বন্ধে লাক্ষিগণ কি দেখিয়াছে বাঁ শুনিয়াছে। তাহা জিজ্ঞাস করিবার 

বিধান অর্থশান্ত্রকার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এ [বিষয়ে অথ-শাস্ত্ের উক্তি; যথা, 

“ব্রাঙ্গণোদকুস্তাগ্রিসকাশে সাক্ষিণঃ পরিগৃহীয়াৎ। তত্র ব্রা্ধণং জয়াৎ “সত্াং 

ব্রুহীতি? ; রাজন্ং বৈশ্তং বা "মা তঝেষ্টাপুর্তফলং কগালহস্তম্শক্রণলং ভিক্গার্থা 
গঙ্ছে'রিতি। শুদ্রজন্ম 'নরণাস্তরে যদ্ধঃ পুণাফলং তদ্রাজানং গঙ্ছেৎ। আাজঞশ্চ 

কিন্বিষং যুম্মান্ অন্তথাবাদে দগুশ্চনুবন্ধঃ। পম্চাঠপি জ্ঞায়েৎ যথাদৃষ্টশ৬ম |” 
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৩০৩ ভারতবর্ষ 

এই সতাগাঠ প্রপঙ্গে মনুসংহিতায় নিয়যূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। মনু ( অষ্টম অধ্যায়) বলিয়াছেন, 

£দেববাদ্ষণসান্িধ্যে সাক্ষাং পৃচ্ছেদৃতং দ্বিজান্। উদগ্ুখান্ প্রান্খুখান্ বা পূর্বাহ্ন বৈ শুচিঃ শুচীন্ 

করগীতি ব্রাহ্মণং পৃচ্ছেসত্যং জহীতি পাণিবম্। গোবীজকাঞ্চমনৈবৈশ্ঠিং শূত্রং সর্বস্ত পাতকৈ:॥ 
বন্ধনে যে স্থৃতা লোক! যে চ স্ত্রীবালঘাতিনঃ। মিত্রদ্রহঃ কৃতদ্বস্ত তে তে স্ুক্রবিতে। মুযা ॥ 
জন্ম প্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যং ভদ্র ত্বয়া কৃতম্। তত তে সর্বং শুনো গচ্ছেদ্যদি ব্রয়ান্ত্বমন্যথ| ॥» 
অর্থাৎ,-প্রাড়রিবাক শুচি হইয়া পূর্বাহ্নকালে দেবতা-প্রতিমা-সন্গিধানে অথব! ব্রাঙ্গণ- 
সমীপে শুচি দ্বিজগণকে সাক্ষা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। সেই সাক্ষীর! সে সময়ে উত্তর বা 
পূর্বদিকে মুখ করিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণগণকে «বল”, ক্ষত্রিয়কে “সত্য করিয়া বল, বৈশ্তকে 
£গো বীজ ও সুবর্ণ দ্বারা শপথ করিয়া বল' ও শূদ্রকে 'সমুদয় পাতকের দ্বারা শপথ করিয়া 
বল+__বর্ণবিশেষে প্রাড়বিবাক সাক্ষীদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন । ব্রাহ্গণ-হস্তা, বালক- 
হস্তা, মিত্রদ্রোহী ও কৃতদ্বের ধে যে লোক প্রাপ্তি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্য। 
বধলিলে সেই সেই লোক প্রাপ্তি হয়। হে ভদ্র! জন্মাবধি তুমি যে কিছু পুণ্য অঙ্ভন 
করিয়াছ, সে সমুদায় পুণা কু্ধুরে গমন করিবে, যদি তুমি সাক্ষ্যস্থলে মিথ্য। বল। ইত্যাদদি। 
মহর্ষ যাঁজ্ঞবন্ধাও এইরূপ দিব্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যাজ্জবন্ধ্য সংহিতায় লিব্য- 
গ্রকরণে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। বিষু-সংহিতায়ও ( অষ্টম অধ্যায়) সাক্ষিদিগের 
দিব্য সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সাক্ষিগণ যদ্দি ধর্মঘট করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে 
সতা কথা ব্যক্ত না বলে, তাহা হইলে, অথশাস্ত্র মতে, সেই সকল সাক্ষীর বার পণ 
অর্থদড হইবে। অপিচ, তাহারা যন্দি এক পক্ষের মধ্যে বিচারালয়ে উপস্থিত ন! হয়, 
তাহ! হইলে দাবীরুত বিষয় সাক্ষিদিগের নিকট আদায় লইবার ব্যবস্থা অর্থশান্ত্রকার 
গ্রদান করিয়াছেন। বাজ্ঞধস্কে এই দিন-পরিমাণের কিছু আধিক্য দৃষ্ট হয়। কিন্ত 
মন্থতে এ বিষয়ের বিশেষ কোনও উল্লেখ নাই। যাজ্বন্ধ্য বলিয়াছেন।__যট্চত্বারিংশ 
দিবস মধ্যে যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রদান না! করে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে 
নুদসমেত দাবী আদায় কর! যাইতে পারিবে । 

কোন্ পক্ষের সাক্ষী প্রথম গ্রহণযোগা, প্রথমে কোন্ পক্ষকে বিবাদ সগ্রমাণ করিতে 

হইবে,--তাহা! বিচার্ধ্য। ভাষার্থ শ্রবণের পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে, তৎসমস্ত বাদীর 

সম্মুথে লেখা। অনস্তর সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা বাদী আত্মপক্ষ ল-গ্রমাণ 
এ করিবেন। এস্থলে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, গ্রতিবাদীর সংপ্রমাপ 

উত্তর লেখনের পর, বার্দী আত্মপক্ষ. সমন করিবে) না,--বাদীর 

ভাষার ভ্টায় কেবলমাত্র প্রতিবাদীর উত্তর-লেখনের পর, সাক্ষী প্রভৃতি দ্বার বাদী আত্ম- 

পক্ষ সমর্থন করিবে? এই সন্দেহ-নিরসনাথ মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন,_:“সা ক্ষিৃভয়তঃ 
সনু সাক্ষিণঃ পৃর্ববাদিনঃ। পূর্ববপক্ষেধরীতৃতে ভবস্তাত্তরবাদিনঃ। অথাৎ।উভয় পক্ষের 

সাক্মী উপস্থিত থাঁকিলে, প্রথম বাদীর সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিবে; কিন্তু বাদীর পক্ষ 

ছুর্ববল হইলে, গুতিবাদীর সাক্ষিগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাস] করিবে বিষুণরও এরূপ ব্যবস্থা । 

তিনি বলিযাছেন,.--”্ঘয়োর্ধিবদমানকৌরধস্য পুর্ববাদত্তস্য সাক্ষিণঃ প্রষ্টব্যাঃ । আধর্য)ং 



প্রাগ্ভারভেতিহাপে এক আদশ রাজ্য । ৩০১ 

কার্য বশত পুর্ববপক্ষম্য ভবে তত্রপ্রতিবাদিনোইপি ॥'” বিবাদকারী ছই পক্ষের মধ্যে যাহার 

পুর্ববাদ অর্থাৎ যে বাদী, তাহার সাক্ষিগণকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে । আর ফ্ষাধ্যবশতঃ 

যেখানে পুর্বপক্ষের হীনতা হয়ঃ সেখানে প্রতিবাদীর সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা ক্গিবে। 

মিতাক্ষরায়ও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। মিতাক্ষরায় দৃষ্টান্ত ঘর! বিষসটা বুঝান হইয়াছে। সে 

মতে, উভগ্ন পক্ষের সাক্ষিগণ উপস্থিত থাকিলে যিনি বলিতেছেন, “এভকাল পুর্বে আমাকে 
ামুকে ইহ দান করিয়াছে, এতদিন আমি ইহ! ভোথ করিয়া আমিতেছি'_-তাহার 

সাক্ষিগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে। আবার, অপর বাক্তি বা প্রতিপক্ষ যদি গুর্ববেই 

বলিয়া থাকেন যে, 'পূর্বে এ সম্পন্তি বিবাদীর ছিল, এক্ষণে এই কারণে আমার হুইম্াছে; 

তাহা হইলে এই ব্যক্তির সাক্ষিগণকেই প্রথমে ভিজ্ঞানা কগিবে, অর্থাৎ পূর্ব-পক্ষ তাহার 

বক্তব্য প্রমাণ করিলে পর উত্তর-পক্ষের সাক্ষী লইবার নিয়ম। মহর্ষি নারদের মত এই 
সকল মতের সহিত অভিন্ন । তবে এ সকল বিষয়ে সংহতামতে পক্ষাভাষ, নিহ্নব, প্রত্য বস্বন্নন, 

গ্রডগ্ঠায় প্রভৃতির বিচার করা আবগ্ঠক। পক্ষাভাষের বিষয় একমাত্র যাঞ্জবন্ধেেই দেখিতে 

প।ওয়া যায়। যে সকল ভাষা ( আরজী বা অভিযোগের বিষয় ) ভাষাবৎ প্রতীয়মান হইলেও 

উহ! প্রকৃত গ্রস্তাবে ভাষা নহে, তাহাই পক্ষাভাষ। যাজ্ঞবন্ক্য-মতে পক্ষাভাষ ছন্ন প্রকার) 

যথা,-“অগ্রসিদ্ধং নিরাবাধং নিরথং নিশ্রয়োজনং। অসাধ্য ব| বিরুদ্ধং ব পক্ষাভাসং 

বিবজয়েং &* প্রথম--অপ্রসিদ্ধ পক্ষাভাষ; যেমন, রাম আমার আকাশ কুনুম লইয়াছে, 

দিতেছে না। দ্বিতীয়_নিরাবাধ পক্ষাভাষ ; যেমন, আমার ঘরের দীপালেকে রাম কাধ্য 
করে। তৃতীয়-_নিরথ পক্ষাভাষ, জথণৎ যাহার কোনও অর্থ হয় না; যেমনঃ কডনুবচুনরিতঃ 

হরকরকম্ব ইত্যাদি। চতুর্থ নিশ্রয়োজন পক্ষাভাষ) যেমন, রাম আমার বাড়ীর নিকট 

অধ্যয়ন করে। পঞ্চম_-অদাধ্য পক্ষাভাষ) যেনন, শ্তাম আমাকে দেখিয়া হাপিয়াছপ। 
যঠ--বিরুদ্ধ পক্ষাভাষ-যেমন, রাম আমাকে গালাগালাজ করিয়াছে। এই সকল 

পক্ষাভাষের বিষয় ব্যবহার আমলে আসিতে পারে না এবং ব্যবহারের বিষয় হয় না। 

সুতরাং বিচার-কালে বিচারক তৎ্প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিবেন। অন্তপক্ষে, প্রত্যর্থী 

যদি 'নিহৃব' করে, অর্থাৎ অর্থীর দাবীকৃত সমস্ত বিষয় অস্বীকার করে, আর অর্ধী 

যদি তাহার কিয়দংশ সপ্রমাণ কগিতে সমর্থ হয়; তাহা হইলে বিচারক অর্থীকে তাখার 
 দাবীকৃত সমস্ত বিষয় প্রত্যরথীকে দেওয়াইতে বাধ্য করিবেন। এ বিষয়ে বিষু) ও যাজ্ঞবব্ধ্য 
উভয়েই একমত। যাঁজ্ঞবন্কো (যাজ্ঞবন্ধ্য-সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭ম শ্লে(ক) যথা,_- 

“নিহুতে লিখিতং নৈকমেকদেশবিভাবিতঃ। 

দাপ্যঃ সব্বং নৃপেণাথং ন গ্রানৃত্বনবেদিতঃ ॥% 

অথাৎ,প্রতিবাণ। যদি বলে আম [কছুই লই নাই, এমত স্থলে যন্দ অপলা(পিত 

দ্রব্য সকলের মধ্যে অন্ততঃ একটা দ্রব্য প্রতিবাদীর নিকট প্রাপ্য বলিয়া সপ্রমাণ 

হয়) তাহা হইলে রাজ! বাদীর লিখিত সকল বস্তই গ্রতিবাণীর নিকট হইতে 

দেওয়াইবেন। কিন্তু বাদী ভাষাকালে যে বস্তর উল্লেখ করে লাই অথচ ৬ৎপরে 
ক্করিয়াছে, তাহা পার “দ$ছ। যাইবে না” মছধি বি বলিয়াছেন,-_প্সর্ব(পলাপ্যেক- 



৩৭২ ভারতবর্ষ । 

দেশবিভাবিতোইপি সর্ধং দগ্ভাৎ।” অথণ1৩+-যে অধমর্ণ সকল খণের অপলাপ করে, 
উত্তমর্ণ তংসমস্তের (কঙ্দংশের প্রমাণ করিলে, উত্তমর্ণ-কথিত সমস্ত খণ অধমর্ণ পরিশোধ 
করিতে বাধ্য হইবে। প্রত্যবস্বন্দন সম্বন্ধে সংহিতা-শাস্ত্রে বিশেষ কিছু উল্লেখ দৃষ্ট হয় 
না। তবে প্রত্যবস্কন্নন হইতে এই বুঝা যায় যে, দাবীকৃত বিষয় শ্বীকার করিয়া, 
প্রতার্থী যুক্তিযুক্ত উত্তর দ্বারা আপনাকে দাবী হইতে মুক্ত করিতে পারে। দৃষ্টান্ত 
দ্বারা বিষয়টা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। রাষের পিতা শ্তামের নিকট হইতে খণ 
কর্রিয়াছে। রামের পিতার মৃত হওয়ায় শ্তাম, রামের নিকট হইতে পিতৃখণ আদায়ের 

জন্ত নালিশ করিল। রাম যদি প্রমাণ করাইতে পারে যে, তাহার পিতা! শামের নিকৃট 
হইতে যে খণ করিয়াছিলেন, তাহ! প্রকৃত বটে); তবে উহ! 'মাক্ষিক' খণ বলিয়া রাম শ্রী. 
ধন পরিশোধ করিতে বাধ্য নয়; তাহা হইলে রামের এই উত্তর 'প্রত্যবস্কন্দন” অভিধায়ে 

অভিহিত হইতে পারে। কিন্তু রাম যদি তাহা গ্রমাণ করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে সে 

থণদায় হইতে মুক্ত হইবে না। অতঃপর “প্রাউন্যায়ের' বিষয়। ইহা আধুনিক আইনের 

একটী বিশেষ বিধি। একবার যে বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তি হইয়াছে, পুনরায় তদ্িষয়ে বাদী 

আর বিবাদীর বিরুদ্ধে মকদ্দম! উত্থাপন করিতে পারিবে না,--গ্রাওগ্তায়ের ইহাই তাৎপর্য্য | * 
পাসপোর্ট 
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একবার যাহ! মীমাংসিত হইয়াছে, পুনরায় সে সংক্রান্ত বিবাদ চলিবে না--প্রাচীন ধর্দশান্ত্রকারগণেরও 

ইহাই অভিমত। সে ব্যবস্থা-গাসঙ্গে মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন।--- 

“নিণীতে ব্যবহারে তু প্রমাণমফলং ভবেৎ। লিখিতং সাক্ষিণোবা(প পূর্ববমাবেদিতং ন চেং॥ 

যখ। পকেযু ধান্তেযু নিক্ষল। প্রাবৃুষোগণাঃ | নিণাঁতবাবহারাণাং প্রমাণমফল] তথ ॥* 
বাবহার একবার নিত হইলে পুনরায় তৎসন্বদ্ধে প্রমাণ-প্রয়োগ নিক্ষল । সাক্ষি দ্বার! ব! লেখ সাঙাধো 

পুর্ব-আবেদিত বিবয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়! খাকে। যেমন বর্ধার জলবর্ষণ পক্ক ধাচ্যের কোনও 

উপকারে আসে না; বাবহীর একবার নিত হ্ইয়। গেলে তৎসন্বন্ধে পুনরায় প্রমাণাদি প্রদানও সেইরূপ 

ফলোপধায়ক হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে একটা আপত্তির কথ! উঠিতে পারে । দে আপত্তি-নিচারকালীন 

যে বিষয়ের নিষ্পত্তি হওয়! উচিত ছিল, কিন্তু পক্ষগণের অনবধানতা-বশত বিচারকালে তাহ! উত্থাপিত হয় নাই ; 

নে সকল বিষয়ে কি বাবস্থ। বিহিত হইবে ? শ্তাম রামের নিকট ৫০০২ টাকা গাইত । কিন্তু সে যদি প্রথমে 

উহার আশিক দাবী সন্বদ্ধে বারহার উপস্থিত করে, তাহা হইলে পরে দে ভাঙার অবশিষ্ট দাবী লইয়া মকদ্দম। 
স্বাপন করিতে পারিষে কি ন।। কিন্তু বাধহার-শাপ্ত সকল কালেই সকল অবস্থায়ই বলিয়াছেন,_“ক্রিয়াং 

বলবতীং মুক্ত দুর্বধলং যোহ্বলম্বতে ।. স জয়েখবধূতে নভোঃ পুনস্তাং নাগয়াৎ ক্রিরাং 8” অর্থাৎ,--কো নক 

অবস্থাতেই পূর্বব-মীমাংসিত বিধয-সম্পর্কে পুর্নব্যবহার উপস্থিত হইতে পারিবে না। এই দনধিকার বিষয়ে 



গ্রাগভারভেঙিহাঁসে এক আঁদশ“ রাজ্য । ৩০৩ 

অর্থীর ও প্রতাীর উর-প্রত্যুত্বরের মধ্যে উল্লিখিত বিষয় সকল বিচার করিবার বিধি- 
শান্্রকারগণ বিধি কারয়া গিয়াছেন। বিচার-কালে উত্তরাদিরও দোষগুণ বিচার করা 

বিচারকগণের এক প্রধান কর্তব্য । শান্ত্রকার বলিয়াছেন,--“অদন্দিগ্ধ, অনাকুল, অব্যাখ্যান, 

অগমা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইলে তাহ অসহৃত্বর মধ্যে পরিগণিত হইবে। এরূপ হুইলে সে 

উত্তর গ্রহণীয় নহে। এনন্বন্ধে শান্গ্রন্থ হইতে নিয়ে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল। যথা,-- 

“পক্ষম্ত ব্যাপকং সাগমসদিপ্ধমনাকুলম্। অব্যাথ্যানগম্যমেতদ্ত্তরং তদ্িদে। বিছুঃ॥ 

গ্রস্ততাদল্পমব্যক্তং নযনাধিকমসঙ্গতং। অব্যাপ্যসারং মন্দিগ্ধং প্রতিপক্ষং ন লঙ্ঘয়েৎ॥ 

সন্দিগ্ধমন্তৎ প্রকক তাদল্পমিত্তি চ ভুরি চ। পক্ষৈকদেশব্যাপ্যেব তত, নৈবোত্বরং ভবেৎ॥ 

ষধযস্তপদমব্যাপি নিগুঢ়াথং তথা২কুলম্। ব্যাথ্যাগম্যমসারঞ্চ নোত্তরং শ্বাথসিদ্ধয়ে ॥ 
পক্ষৈকদেশে যৎ সতামেকদেশে চ কারণং। মিথ্যাৈকদেশে স্তাৎ সম্করান্ুদনুত্তরং |” 

ভাষ। সম্বন্ধে যেমন বিবিধ দৌষ-গুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, উত্তর সব্বন্ধেও তদনুরূপ 
সাপ 

দেওয়ানী কাধাবিণ্ধ আইনের ১১ ধারা পুর্বে উদ্ধত করিয়াছি । এঁ ধার! বিষয়ে অপরাপর যে নকল মস্তবা 

আছে। নিক্সে তাহার কয়েকটা উদ্ধৃত কর! গেল। তাহাতে বিষয়টা বেশ বোধগমা হইবে; যথা-_ 
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কোনও কোনও বিষয়ে সংহিতা-শান্তরে এ "বিষয়ের বাতিক্রম দেখ! যাঁয়। খ্রামবৃদ্ধগণ বা কুলশ্রেণীকগণ যে 

বিচার করিতেন, সে মন্বন্ধে পুন্ধার বাবহার উপস্থাপিত করিবার বিধি নারদ প্রদান করিয়াছেন। শুয়ং রাজার 

বিচ।রেও এই ব্যবন্থ। দেখ। যায়। রাজার বিচার যদি ঠিক থাকে, তাহ! হইলে দাবীকৃত বিষয়ের ছিগুগ দণ্ড 

প্রন করিব।র অঙ্গীক?রে পক্ষগণ মীমাংসিত বিষয়ে পুনরায় বিবাদ সংস্থাপন করিতে পারিতেন । আর একফটী 

বিষয়ে পুনব্ঠবহারের বিষয় শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। সেটা বিচারকের দোষে বাপক্ষপাতিতায় যদ কেহ পরাজিত 

হয়, আর পক্ষ য্দ সেই দোষ সপ্রমাথ করে, তাহ হইলে সে বিষয় সম্পকে পুনর্বিবচারের ব্যবস্থা! শাঙ্গাদিতে 

দেখ। যায়। তবে কোনও পক্ষ যা্দ আপনার দোষে পরাজিত হইত, তাহ! হইলে তাহার উপস্থাপিত বাবহারের 

আর পুনর্বিচার চ'্লত না। এততিন্ন স্ত্রীলোক, মণ্ত বা উন্মত্ত, আর্ত। বাসনী, বালক প্রস্তুতি কর্তৃক উৎপাদিত 

বাবহার বিগার আমলে আস! নিষিদ্ধ ছিল। এতদংশের উক্তি আপিল সংক্রান্ত ব্যবস্থার স্তায়। সাক্ষী 

প্রভৃতির দোষে কোনরূপ অবিচার হইয়াছে বলিয়। যদি পক্ষের মনে ধারণ! হইত, আর পক্ষ যদ্দি তাহ! 

সপ্রমাণ করিতে পারিত, তাহা হইলেও পূর্বব-নিষ্পন্ন বিষয়ের পুনর্ধ্িচার হওয়ার বাবস্থা! ছিল। বিবাদী বাদীর 

নামে প্রতাভিযোগ (01085 ০৪5৩ ) উপস্থিত করিতে পারিত 1 মে বিষয় পুর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে। জঅধুমা- 

প্র বাধহার-শান্েও তাহার বিধান আচছে। 



৩০৩৪ ভারতবর্ষ । 

বিধি, শান্্কারগণ বিধিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। ভাষা যেমন অর্থসংযুক্ত, পরিপূর্ণ, অনাঁকুল, 
স্পট, নিরশঙ্কার, অবিরুদ্ধ, অসন্বন্ধ, নিশ্চিত ও প্রমাণযোগ্য হওয়া আবশ্তক; উত্তরও সেইরূপ 
অথপংযুক্ত, প্রমাণযৌগা, সঙ্গত ও অসন্দিগ্ধ হওয়া প্রয়োজন! তাহা না হইলে নানাবিধ 
দোষসংযুক্ত উত্তর ধর্মাধিকরণে গ্রহণীয় নছে। উত্তরে যে নানাবিধ দোষ সংক্রামিত 

হইতে পারে এবং তাহ! দুরীকরণে অর্থার ও প্রত্যর্থীর উভয়েরই যে চেষ্টা কর! বিধেয়, 
শান্্রকারগণ তাহ! মুক্তকঠে কহিয়া গিয়াছেন । অতি প্রাচীন শান্ত্-গ্রন্থ মন্বাদি সংহিতায় 
এ সকল বিষয়ে বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু পরবর্তী সংহিতা প্রভৃতততে ইহার 

বিশেষ বিধান দেখিতে পাওয়া যাঁয়। নারদাদি খষগণের যে সকল বচন পরবর্তী 

সংহিতা-সমুছে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে ব্যবহার-শাস্ত্-সম্পর্কীয় এ সকল বিষয় বেশ 
হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সংহিতাঁকারগণ উত্তরের দোষ-প্রদর্শন-ব্যপদেশে বলিয়াছেন ;- 

«অন্যাথ মথহীনঞ্চ প্রমাণাগমবর্জিতম্। লেখ্যং হীনাধিকং ভষ্টং ভাষাদোধাস্তদাহৃত| । 

লন্ধব্যং যেন যদযন্মাৎ স তত্তম্মাদবাপ,য়াৎ। ন তু অন্তোন্তমথাহস্থম্ম'দিত্যন্তার্থমিদং ভরিধা ॥ 
মন্সাহপি ধ্যাতস্তন্মিত্রেণেহ শক্রবৎ। অতোহনয়। মহাক্ষান্ত্যাত্বমিহাবেদিতে! ময় ॥ 

দ্রব্যপ্রমাণহীনং যৎ পুলাকাশ্রপ্বর্জিভম্। প্রমাণবর্জিতং নাম লেখ্যপদ্দোষং তমুস্থজেত ॥ 

আগমবর্জিতং দোষং পুর্ববাদে বিসর্জয়েখ। 

বিন্দুমাত্রবিহীনা বাঁ পদরবর্ণবিদুষ্টা বাঁ। হীনাধিক! ভবেদ্ধার্থা তাং যত্বেন বিবর্জয়েৎ ॥ 

ভ্ুষ্ট তু ছুংখিতং যস্তাজ্জলতৈলাদিভিহ্থতম্। ভাষায়াং তদপি স্পষটং বিস্পষ্টাথ€ বিসর্জদয়েৎ।॥ 
' সত্য! ভাষা ন ভবতি যগ্ঠপি স্যাৎ প্রতিষ্ঠিতা। বহিশ্চেপ্তশ্ততে ধর্্মানিয়তাদ্যবহারিকৎ ॥ 

গন্ধমাদনসংস্থস্য ময়াস্যাদাসীত্দর্পিতম্। ব্যবহারিকধর্মস্য বাহামেতন্নসিধ্যতি || 

অন্যাক্ষরনিবেশেন অন্তাথগমনেন চ। আঁকুলং চ ক্রিয়াদানং ক্রিয়। চৈবাকুল! ভবেৎ ॥* 

পক্ষগণের বিবাীয় বিষয় ভিন্ন উত্তরে অবান্তর বিষয়ের সংযোজনা হইলে অথব। অর্থহীন 

বাকার সমাবেশ থাকিলে, সে উত্তর অপ্রামাণ্য--বিচারালয়ে গ্রহণযোগ্য নহে । প্রমাণযোগ্য 

বিষয়ের অসমাবেশেও উহ গ্রহণযোগা হয় না। দ্রব্পরিমাণবিহীন অর্থাৎ দাবীকৃত বিষয়ের 

অনুরুল্লেখ। পুলকা শ্রয় বর্জিত, প্রমাণবিরছিত লেখ্য পরিত্যজ্য। পরস্ত পূর্বববাদে যদি শস্ত্রবর্জিত 

দোষ-সমূহের সমাবেশ থাকে, তাহ! হইলে তাহাঁও পরিত্যাগ করিবে। উত্তরকাঁলীন যে সকল 

ভাষা প্রভৃতির বাবহার হয়, তাহ! যদি বিন্দুমাত্রহীন, পদবর্ণবিদুষ্ট হয় এবং তাঁভাতে যদি 

চীনাধিক ও ভ্ত্থসংযুক্ত পদের ব্যবহার থাকে, তাহ! হইলে তাহাঁও পরিবজ্জনীয়। জল- 
তৈলাদি হত, আর্ট, বিস্পষ্টাথ” এবং অবিশুদ্ধভাষাযুক্ত লেখ্যও অব্যবহার্য্য। উত্তর যদি এই সকল 

দোষে ছুষ্ট হয়, তাহ! হইলে তাহা! পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা শান্ত্রকারগণ প্রদান করিয়! 

গিয়াছেন।* তবে এ সকল নিয়মেরও ক্রমশঃ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। পরে যখন এই 

১ এই অংশকে এবং ইঞ্থার পুর্বববত্তী অংশ সমূহকে কেহ কেহ 'দেওয়ানী কাধ্যবধি আইনের, প্লিডিং 
( 21৩54198 ) সংক্রান্ত অধ্যায়ের সহিত তুলনা করিয়। থাকেন । তাহার্দের মতে, সংহিতোক্ক বচনসমুহ প্লিডিং 

সব্রাপ্ত বাকোর নহি সাদৃষ্থ-দম্পন্ন। দেওয়ানী কার্ধাধিধি আইনের এই অংশ হইতে আমর।'ছুই একটা বিষয় 
নদে উদ্ধত করা হইল। তাহার নহিত মিলাই। দেখিলে বিধয়টা বেশ বুধ! যাইবে । যখা,--" 19078 



গ্রাগস্ডারতেতিহাসে এক আঁদশ“ রাজ্য । ৩০৫ 

ফল বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক উঠে, গ্রাঁড্ঠা়, প্রত্যবস্কন্দন প্রভৃতি এবং দাবীকৃত 
বিষয়ের আংশ্মিক স্বীকার বা! অস্বীকার, এন্প ব্যবহার বিধিসক্ষত কি ন1) তখন ক্রমশঃ 

গরিবর্তনের ধার! উপলব্ধি হয়। অথযুক্ত ও ধর্দসঙ্গত এবং পরম্পর সঙ্গতিপূর্ণ উত্তরই 
ব্যবস্থা-সঙ্গত। তবে যেখানে উত্তর সন্কীর্ঘ বা গ্রভৃঠাথজ্ঞাগক, সেখানে প্রধান বিষয়টাই 
প্রথম বিচার্য্য। এতছ্বাতীত উত্তরের যাঁথাথয অযাথাথ্য নির্ণ॥ করাও বিধি। কেবল- 

মাত্র সত্য নির্ণন করাই প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্রের উদ্দেপ্ত ; আর সেই উদ্দেগ্ত-সাধন-কল্লেই 
স্পেস পা পপিশিপ লা পাপী পাশপাশি সা শস্পী ০ ০ পপ পপ পিপাসা 
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.. এততিক্ন আরও অনেক বিষয় দেওয়ানী কারাবিধি আইনের দ্গডিং-দক্ান্ত বিধানে দেখিতে পাওয়া 

যায়। অনেক বিষয়ে প্রাচীন বিধি-বিধান'সমুছের নহিত তাহার সাদৃশ্ত খাছে। কত্ত বাছল্য ভয়ে এস্কুলে 

ভাহ। উিখিত হইল না। | | 

৬ষ্ঠ--৩৯ 



ধন ভারতবর্ষ । 

শান্্রকারগণের যত কিছু প্রয়াস। মহর্ষি যাজবন্ধ্য তছ্দেশ্য সাধন অন্ত তাই বলিয়াছেন. 
পছলং নিরস্য ভূতেন ব্যবহাঁরান্ নয়েনপঃ। 
ভূতমপ্যনুপন্তত্তং হীয়তে ব্যবহারতঃ ॥ 

অর্থা১_-“বিচারক বাদী-প্রতিবাদীর প্রমাণাদি কথিত বিষয় নিরাকরণ পূর্ধবক বাবছার- 
ক্ার্ধ্াকে উদবটিত সত্যের সহিত যোজিত্ত করিবেন। কারণ, প্রন্কৃত সত্য বিষয়ও অন্ু- 
পন্যন্ত থাকিলে ব্যবহারে হীন হইয়া থাকে ।” তবে সকল স্থলেই যে একমাত্র শাঙ্সরবর্ণিত 
বিধি অনুস্থত হইবে, তাহা নহে; যুক্তি প্রভৃতিও কোনও কোনও স্থলে বিচার্ধা। 
বর্ণধর্্। জনপরধর্শা, কুলধর্শ এবং লোকাচার প্রভৃতিও বিবেচ্য। ধর্ম্ম-শান্ত্রের সহিত 
যুক্তি প্রভৃতির সমন্বয়-মাধন করিয়া বিচার করাই বিধেয়। শান্ত্রকার তাই বলিয়াছেন, 

"কেবলং শান্ত্রমাশ্রিতা ন কর্তব্য বিনিশ্চয়ঃ | 

যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥৮ 

সাঙ্গী লেখাদি বিবিধ বিভিন্ন প্রমাণ গ্রহণাস্তর বিচারকগণ সিদ্ধি বা জয়পজ প্রদান 

করিবেন। বিচারকালে তাহাদিগকে পূর্বোল্লিথিত ভাষা, উত্তর প্রভৃতির দোষ-গুণ বিচার 

করা একান্ত প্রয়োজন । শীস্ত্রকারগণ সকলেই সে বিষয়ে উপদেশ 

নিদ্ধি। দিয়াছেন। অথশান্্রকারও বিচাঁর-বিষয়ে বিবিধ দোঁষ-গুণ পরীক্ষ। 

করিয়৷ সিদ্ধি বা জম্মপত্র দিবার বিধি বিধিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। তাহার 

মতে যেখানে সাক্ষী দিগের উক্তি পরষ্পর-বিরুদ্ধ, স্খোনে অপ্রিকাঁংশ “শুচয়ত ও 'অনুমাঃ, 

সাক্ষীর উক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে। যীহারা পবিভ্রচিত্ত এবং উভয় পক্ষের অস্ু- 
মোদদিত সাক্ষী, এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষীদৈধ স্থলে, বিচা'রকগণ তাহাদের কথার উপরই বিশ্বাস 

স্থাপন করিয়া জয়পত্র প্রদান করিবেন। কিন্তু সাক্ষিগণের বিরুদ্ধ উক্কির বিষয় আলোচনা 
করিয়! বিচারক যদি মধ্যগন্থা৷ অবলম্বনের আবশ্যকতা অনুভব করেন, তাহা হইলে ঘেই 
ভাবেই জয়পত্র দিবার বিধান অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। যদি কোনরূপেই বিচারকগণ সাক্ষি- 
দিগের বিরুদ্ধ উক্তির সমালোচনা করিয়া তাহার নামগ্তন্ত-সাধনে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত ইইতে 

সমর্থ না হন, তাহ! হইলে বিবাদীয় বিষয় রাজার প্রাপা হইবে। বাদীর দাবী যদ্দি আংশিক 

সগ্রমাগ হয়, তাহ! হইলে অবশিষ্ট অংশ রাজার প্রাপ্য। পক্ষান্তরে যদি সাক্ষিগণের উত্তিতে 

বাদীর প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক দাবী সপ্রমাণ হয়, অর্থাৎ বাদী যে স্থলে ১০০২ এক শত 

টাক! দাবী করিয়াছেন, সাক্ষিগণ যদি প্রমাণ দ্বার! ২০০২ ছুই শত টাক! সাবাস্ত করে; 
তাহ! হইলে অতিরিক্ত অংশ রাজকোষে সঞ্চিত হইবে। নিকটবন্তী সাক্ষিগণ অথণৎ 

যাছাদিগকে উপস্থিত করিতে বিশেষ আঁয়াস পাইতে হয় না, সেইরূপ সাক্ষিদিগকে পক্ষগণ 

বিচাঁরালয়ে উপাস্থিত করিবেন। কিন্তু ধাহার| দূরদেশে বাস করেন, সেরূপ সাঙ্গী উপস্থিত 
করিতে হইলে, সাক্ষিগণের প্রতি 'ম্বামিবাকা' বা 'সমন দিবার বিধি অথশাস্ত্রে পিষ্ট 

হয়। পরাজিত পক্ষ বিজিত পক্ষের সাক্ষীর সকল ব্যয়ভার বহন করিতে বাধ্য হইতেন। সাক্ষীর 
খোরাকি ( পুকুষভূতি ), পাথেন্ প্রভৃতি সকল ব্যয়ভারই পরাজিত পক্ষ বহন করিবেন, 
অ্থশান্্কার় বিশেষ ভাবে তাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন । এই সকল বিষয় সংহিতা-পাস্ত্াদিতে ও 
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আলোচিত হইয়াছে। মনু ( অইম আধ্যায়, ৭৩ম এবং ১১৬ম--১১৮ম প্লোক ) বলিয়াছেন,_- 
প্বহুত্বং পরিগৃহীয়াৎ সা্গি্বৈধে নরাধিপঃ। সমেষু তু গুণোৎকষ্টান্ গুণিদ্বৈধে দ্বিজোততমান্ ॥৮ 

প্যশ্মিন্ যম্মিন্ বিবাদে তু কৌটলাক্ষাং কতং ভবেৎ। তত্ততকার্ধযং নিবর্তেত কতঞ্চাপ্যককৃতং ভবেৎ॥, 

লোভান্মোহাপ্তয়ান্মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাত্তথৈব চ। অজ্ঞানাদ্বাপভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে ॥* 

অর্থাৎ,__'সাক্ষিদ্ৈধ স্থলে রানা বু লাক্গীর প্রমাণ গ্রাহ্হ করিবেন। কিন্তু সমান 

হইলে গুণোতকৃষ্ট সাক্ষীদিগের বাক্যের দ্বার! সত্যনির্ণয় করিবেন। আবার গুনীর দ্বৈধস্থলে 

যাহারা ক্রিয়াবান, তাহাদের সাক্ষ্যে সতা নির্ণয় করিবেন।'*'যে যে বিবাদে মিথ্যা সাক্ষ্য 

প্রকাশ পাইবে, রাজা সেই সেই মকদামার বিচার নিবর্তিত করিবেন। মিথ্য! সাক্ষ্য 

বলে বিচার সম্বন্ধে যাহ! কিছু কৃত হইয়াছে, তাহ! অক্ৃতের ম্ায় গণ্য হইবে। লোভ 

ভয় মোহ, ম্েহ, কাম ও ক্রোধ হেতু যে সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে এবং অল্ঞানে অমনে! 

যোগে যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়ঃ সেই সাক্ষ্য বিতথ সুতরাং অগ্রাহ্য । ঝিষুসংহিতায়ও 

একই রূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। বিঞুনংহিতৌক্ত শ্লোক-কয়টা (অষ্টম অধ্যায়, ৩৯ম ও ৪*ম 
শ্লোক ডরষ্টব্য) মনগুসংহিতার শ্লোকেরই অন্ুরূপ। প্রায় প্রতি বাকোই মিল দেখিতে পাওয়া 

যায়। মহর্ষি বিষ্ণুর মতেও “সাঙ্ষিদ্বৈধ স্থলে এবং বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের সাক্ষি- 
শণই “কুটসাক্ষী” বলিয়া প্রতিপন্ন না হইলে, বিচারক বন্ুত্ব গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ 

যে পক্ষে অধিক সাক্ষী, সেই পক্ষকে জয়পত্র দিবেন। সমান হইলে উতকৃষ্ট-গুণসম্পন্ন 

সাক্ীরাই গ্রাহ্া। সম্ানগুণসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ সাক্ষিগণই প্রমাণ। কুটসাঙ্গী যে ষে 

বিবাদে মিথ্যা! বলিবে, তত্তৎৎ বিবাদ-ঘটিত কার্ধ্য নিবৃত্ত হইবে অর্থাৎ দেইখানেই 

কার্ধ্য শেষ করিতে হইবে, আর কৃতকার্য ও অকুতবৎ গণ্য হইবে।» যাজ্বন্ধযের মতে, 
"বেধে বহুনাং বচনং সমেধু গুণিনান্তথা। গুণিদ্বৈধে তু বচনং গ্রাহাং যে গুণবস্তমাঃ॥ 

যস্তোচুঃ সাক্ষিণ১ সত্যাং প্রতিজ্ঞাং স জয়ী ভবেৎ। অন্তথাবাদিনে! বন্য বং তন্ত পরাজয়ঃ | 

উক্তেহপি সাক্ষিভিঃ সাক্ষ্যে যদন্তে গুণবস্তমাঃ। দ্বিগুণ! বাস্থথা ব্রবুঃ কুটাঃ ন্থ্যঃ পুর্ববসাক্ষিণঃ ॥* 

অর্থ[২,--ছুই পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিলে বন্থলোক যে কথ! বলে, তাহাই গ্রাহা। ছুই” 

পক্ষে সমান লোক থাকিলে গুরণবান ব্যক্তিগণের এবং ছুই পক্ষেই সমান গুণবান লোক. 

থাকিলে, যাহার! অধিক গুণবান, তাহাদিগেরই কথা গ্রাহা। সাক্ষিগণ, যাহার লিখিত 

প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয়; এবং যাহার শ্রিথিত প্রতিজ্ঞা 

অন্তরূপ বলে, তাহার পরাজয় নিশ্চিত। কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যন্দি 

অন্ত পক্ষীক্ন ব1 শ্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান ব্যক্তি কিন্বা বছ লোক অন্তরূপ সাক্ষ্য 

প্রদান করে, তাহা হইলে পুর্বপাক্ষিগণ কুটনাক্ষী হইবে । সুতরাং তাঁহাদের সাক্ষ্য 

বিচার আমলে আসিবে না। যাহ! হউক, এই নকল অভি প্রাচীনকালের কথা ছাড়ি! 

দিয়া খুষ্টজম্মের ছুই সহ বৎসর পূর্ববন্ধী অর্থশান্ত্রোক্ত বাবহার-শান্ত্রের আলোচনান্ক 

আমর] বুঝিতে পারি, দে সময়ও ডারতের ব্যবহারসশান্ত্র পুর্ণরূপে প্রতিষ্ঠান্থিত ছিল 

এবং তত্কাল-গ্রচলিত বিধান-সমৃহ আধুনিক বিধিনিয়মাদি হুইডে কোনও অংশে হীন 
ছিল না। এখন বিচারক কর্তৃক কোনগপ বিছার-বিভ্রাট ঘটিলে, বিচারক বিদাদতেই 
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অব্যাহতি পান) কিন্তু লে সময়েঃ সেই সুদূর অতীতকালে, বিচারকগণকেও কৃতকর্দের 
ফণভাগী হইতে হইত। অর্থশান্ত্রের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়) বিচারক নিরপেক্ষভাবে এবং 

অমিত অধ্যবসায়ের সহিত বিচার-কা্ধ্য নিষ্পন্ন ন। করিলে তাহার প্রতি 
বিচারকের 
রা গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা] ছিল। যদি বিচারক কোনও পক্ষকে ভয়গ্রদর্শন 

করিতেন, তিরস্কার করিতেন, অথব বিচারাঁলয় হইতে বহিদ্বতি করিয়! 

দিতেন, তাহ! হইলে তাহার “প্রথম সাহস দণ্ড হইবার ব্যবস্থ। ছিল্ল। বিচারক যদ্দি 

সাক্গীফে অবাস্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তিনি যদি কোনও আবশ্যকীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় 

বিরত থাকিতেন, পক্ষের কোনও সহুত্তর লিপিবদ্ধ না করিতেন অথবা পক্ষকে তাহার 

পুর্বববর্ণন! প্রদান করিয়া তদ্ধিষয়ে তাহাকে কোনও বিষয় শিক্ষা দিতেন; তাহ! হইলে তাহার 

“মধাম সাহস দণ্ড হইবার ব্যবস্থা! অর্থশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে । পরন্ত বিচারক যদি 

ফোনও অনাবশ্কীয় বিষয়ের অনুমন্ধান উপলক্ষে বিচার-কাধ্য সমাধা করিতে অযথা বিলম্ব 

করিতেন, অকারণ কারণের অিলায় মকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া! বিচারাঁলয় ব্যতীত অপর 

স্থানে তিনি বিবাদীয় ব্যিয়ের মীমাংনা করিতেন, পক্ষদিগকে উদ্দেশ্যভষ্ট করিয়া বিপথে 

পরিচালিত করিবার প্রয়াম পাইতেন, অথবা সাক্গীদিগকে সন্ধান বলিয়া দিয়া তাহাদিগের 

মাক্ষয-গ্রদানে সহাম্তা করিতেন; হাহা হইলে দলেই বিচারক “উত্তম সাহস" দণ্ডে * দিত 

* অর্থদণ্ডের যে ভরিব্ধি প্রকার-ভেদ্দ ছিল। তাহ! 'সাহন নামে উক্ত হইত। যথা, প্রথম সাহস 

দণ্ড, মধাম সাহস দণ্ড, উত্তন সাহম দণ্ড। এই সাহন দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, মনু-সংহিতায় তাহার 

সংখ্য। নি(দঃ হইয়াছে । মনু যেধপে সাহন দণ্ডের পরিমাণ নিদ্ধণুরণ করিয়াছেন, তাহা বুঝ।উবার জন্তু, 

মনুমংহিত হইতে নিম্কে কয়েকটা শ্লোক (অষ্টম অধা।য়। ১৩২ম--১৩৮ম শ্লোক ) উদ্ধৃত হইল; যথা।-- 

“সবালান্তরগতে ভালো যওং হক্ষাং দৃষ্ঠতে রজঃ। প্রথমং তৎ প্রমাণানাং আ্ঞামরেপ,ং গ্রচক্ষতে ॥ 
আাসরেণবোহছে। বিজ্ঞেয়। লিক্ষেক! পরিমাণত: | ত। রাজনসর্মগন্তিশরন্তে জয়ে। গৌরমধপ: ॥ 

সর্ঘপা? ঘড়যবে। মধাকিযবস্তেককৃষলম্ | পক্ককৃষ্ণলকে। মাধস্তে হুবর্ণস্ত যোড়শ ॥ 

পজং লৃবর্ণাশ্ত্ারঃ পলানি বরণং দশ। ছ্ধে কৃষ্তল লমধৃতে বিজ্ঞেয়ো রৌপামানক: ॥ 

তে যোড়শ শ্যাদ্ধরণং পুরাণধৈষ রাজতষ্। কার্াপণন্ত বিজ্ঞেয়স্তাত্রিকঃ কাধিকঃ পণঃ ॥ 

ধরণানি দশ জ্েরাঃ শতমানভ্য রাঁজতঃ | চতুঃসৌবর্শিকে। নিষ্ধো। বিজ্ঞেযম্ত প্রমাণতঃ ৪ 

| পণানাং দ্বেশতে সাদ্ধে প্রথম: সাহস সম্মত; | মধম; পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ স্হশ্ত্বেব চোততমঃ॥” 

ছার্থাৎ,-.লুধোর কিরণ .পতিত হইলে গবাক্ষবিবর হইতে যে ধুলিসমুহ উভভীয়মান হয়, উহার মধো বে 

ধূলিকশ! অতিশয় হু দৃষ্ট হইয়া থাকে) পরিমাপ-গখনায় উহা প্রথন গণা। উহাকে ত্রামরেণ, বলে। এ 

জাসরেণ,র আট গুণে এক লিক্ষ হয়; তার তিন গুণে এক রাজনধপ এবং রাঁজসর্ষপের চাঁরি গুণে গৌরসর্দপ 

হয় ছ্প সর্ষপে এক যবষধা ; তিন যবে এক কৃঞ্ণল, পাঁচ কৃষ্ণলে এক মাধ! এব: উহার যোড়শ গুনে 

এক স্বর্ণ হয়। চারি সুবর্ণে এক পল। দশ পলে এক ধরণ এবং ছুই কৃষ্ণলে এক রৌপাময় মাহা হয়। 

ঘৌড়শ রূপামাধার এক রূপাবরণ বা। পুরাণ হয়। এক কার্ধিক বা আশীরতি পরিমিত তাআ্রকে পণ ব। 

কাধাপণ বলে। পূর্ববোন্ত দশ ধরণে এক রাজত শতমান এবং চারি ন্ব্ণে এক নিফ হয়। আড়াই শত পণে 

এক প্রথম সাহস, পাঁচ শত পথে এক মধ্যম সাহদ এবং সহস্র পণে উত্তম লাহম।' তাহ। হইলে বুঝা 

বইতেছে,--প্রথম সাহস দণ্ডে ছুই হাজার রতি, মধ্যদ দাহস দণ্ডে চারি হাজার রতি এবং উত্তস সাহস দণ্ডে 

আট হাজার রতি তাজ দখ দিতে হইড। 



গাগভারতেতিহাসে এক আঁদশ” রাজ্য। ৩০৯ 

হইতেন। * গ্রণম বার উপরোক্ত দোষ করিলে বিচারকের প্রতি ষে দণ্ডের ব্যবস্থ! 

ছিল, দ্বিতীর বারে তাহার প্রতি তাহার দ্বিগুণ দণ্ড প্রদান করা হইত। অন্থাঞ্নরূপে 

কাহারও অর্থদণ্ড প্রদান করিলে, অপরাধের ভারতম্য অনুসারে, বিচারক ধর্স্থ ব৷ প্রদেই্ট 

নির্দিই দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড ভোগ করিতেন। অবৈধ শারীরিক শাস্তির জন্ত তাহাদের 

গ্রতি তদনুনূপ শারীরিক দণ্ড প্রদান করা হইত, অথব। দণ্ডের পরিবর্তে তাহাদের প্রতি 

অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত ছিল। কিন্তু সে অর্থদগ শারীরিক দণ্ডের অনুপাতে বিহিত 

হইত। অথাৎ,-যে অপরাধে যেরূপ শারীরিক দণ্ডের পরিবর্তে যেরূপ অর্থদণ্ডের বিধান 

রহিয়াছে, অপরাধী বিচারকতক সে অপরাধে তাহার দ্বিগুণ অথদও দিতে হইত। 

পক্ষান্থরে যে বিচারক কোনও স্তায়সিস্ধ ব্যবহারকে অমুলক সাব্যস্ত করিয়া মিথ্য। ব্যবহার 

উৎপাদনে সহায়তা করিতেন, তিনি সেই ব্যবহাক্কোক্ত দাবীর আটগুণ দণ্ডে দণ্ডিত 

হইতেন। অথশশান্ত্র-মতে বিচারকের প্রতি দগ্ড-দানের এই বিধান। কিন্তু বিচারকগণের 

অপরাধের শান্তিবধান কে করিবেন, তত্ম্বন্ধে বিহিত কোনও আদেশ অথশাস্ত্ে দৃষ্ট 
হয় না। বিচারকগণের প্রতি দগাদেশের যেরূপ বিধি, বিচারালয়ের কর্দর্চারীদিগের 

অপরাধে তাহাদের প্রতিও দণ্ডের সেইরূপ ব্যবস্থা! অথশাস্ত্রে উদ্ত হইয়াছে । পক্ষ- 

দিগেপ্ধ বণনা যিনি লিপিবদ্ধ করিবেন, তাহার কাধ্যণৈথিলের বা অপব্যবহারের দণ্ডের 

ব্যবস্থা এইরূ” ৬ঞ্জ হয়; যথা,-তিনি যদি ইচ্ছাপুর্বক বর্ণিত বিষয় লিপিবদ্ধ না করেন) 

অবক্তব্য বিষয় অথ। পক্ষগণ যাহ! বলে নাই, তাহ! (লিখিয়! লন; অস্পষ্ট-ভাবে বর্ণিত বিষয় 

যদি তিনি লিপিবদ্ধ না করেন, অথবা সুম্পষ্ট-ভাবে বর্ণিত বিষয় অস্পষ্ট ও দ্ধর্থযুক্ত করিয়। 

দেন; তাহ! হইলে তাহার প্রতি 'উত্তম সাহস দণ্ডের ব্যবস্থা । অপিচ, অপরাধের তারতম্য 

অনুসারে অগ্তন্ূপ দগুদানের বিষয়ও অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । এতদ্যতীত, বিচারালম্ 

( ধন্মস্থীয়) হইতে অপরাধী পলায়ন করিতে না পারে, চারক? (হাত) ও “বন্ধনাগার* 

( জেণখানা) প্রভৃতিতে অপরাধীদিগকে ন্রক্ষিতভাবে আবদ্ধ রাখ! হন ;)--তছ্ষয়েও 

বিবিধ বিধান অরথশান্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। 

শান্্র-গ্রন্থাদিতে আপিলাদির বিষয় উল্লিখিত আছে। এখন যেমন মুন্সেক বা সবডিভিশনাল 

মাজইরের বিচারের আপিল জজের বা মাজিষ্টরের নিকট হুয় এবং তাহা হইতে হাইকোর্ট ও 

_ হাইকোর্ট হইতে প্রিভি-কৌন্সিল গধ্যন্ত আপিল হইবার ব্যবস্থা! আছে) 
রন আর প্রিভিকৌন্সিলের বিচারের আপিল যেমন হাইকোর্টে হয় না ধা 

হাইকোটের বিচারের আপিল যেমন জজের নিকট আসিতে পারে না ১ 

অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় ব্যবহার-শান্ত্রে৪ আপিল-সংক্রান্ত সেই বিধি বিধিবদ্ধ ছিল। 
যাঞ্জপন্ধ্য-সংহিতাক্জ এ সন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা পরিদৃ্ হয়। আপিল সম্বন্ধে যাজবন্্য বলিমাছেল, 
০ ্পসসসিসপা প পাস 

* বিচারকের দও [বিয়ে যাজ্ঞবন্কা-সংহভায় লিখিত আছে,__“ছুদ্াংস্ত পুন ব্যবহারান্, নৃপেগ ভু। 

সভ্যাঃ সজয়িনে। দওা। বিবাদাদ্ৰগুণং দমম্॥” কু-দুষ্ট বাহার সম্পুর্ণকপে বিচার করিয়। রাজ। সেই বিধানে 
পরাঞিতের যে দণ্ড হইমাছে। বিচারক, সভ/গণ ও লেতা--ইহাদিগের খুত্যেক ব্যদ্ির ভাহায় হি 
১৬১] কারবেন ॥ 



৩১৬ ভাঁরভবর্ধ । 

-হুপোণ।ধিকৃতাহ পুগাঃ শ্রেণয়োহথ কুলানি চ"। পুর্ব পুর্বং গুরু জেয়ং বাবহারবিধৌ 

নৃণাম ॥* অর্থাৎ,_-রাজনিযুক্ত গ্রামবাসী বা নগরবাসী সমস্ত লোক, নান! জাতীয় জনসমূহ 

এবং নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধববর্গ--ব্যবহারার্থী মনুঝ্িগের ব্যবহার-ক.ধ) এই সকলের মধ্যে 

পুর্ব পুর্ব উল্লিখিত ব্যক্তি পর পর অপেক্ষা শ্রেষ্ট । নারদ ও কাত্যায়নের মতেও উহাই 
বিধি। তীহারাও বলিয়াছেন,_-“কুললানি শ্রেণমশ্চৈব গণাশ্চাধিকতো! নৃপঃ। প্রতিষ্ঠা 

বাবহারাণাম্ পুর্বেভ্যন্তত্তরোত্তরঃ ॥” অপর এক স্মৃতি গ্রস্থেও এরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; 

যথা, "গ্রামে দৃষ্টঃ পুরে যাতি পুরে দৃষ্টস্ত রাজনি। রাজ্ঞ দৃষ্বঃ কুদৃষ্টো বা নাস্তি পৌন্ভবো! 

বিধিঃ॥৮ এখানে 9 সকলের সকল বিচারেরই আপিল উর্ধতন বিচারালয়ে হইবার বিধি। 

কিস্ত রাজ! যেবিচার করেন, অন্তায় অট্বধ হইলেও তাহার আর আপিল চলিবে না। 

তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক। তাহার বিচারের আপিল কাহার নিকট হইবে? কিন্ত 

কোনও কোনও স্থলে যে রাজার বিচারেও আপিল না হইত, তাহ! নহে। মে ক্ষেত্রে 
পক্ষগণকে দণ্ডের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইত । যাহ! হউক, এ সকলের আলোচনায় বুঝ! 

যায়, প্রাচীনকালে বহু নগর-জনপদে বিবিধ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তদ্বতীত ইংলগ্ডের প্রাচীন 

কালের বিচারকের স্তায় ভ্রমণকারী 'ইটিনারারি" বিচারক নিযুক্ত ছিলেন। তীহারা রাজ্যের 

বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বিচার-কার্ধ্য নিষ্পন্ন কপিতেন। তাহাদের বিচারের আপিলও 

পূর্বোক্ত পদ্ধতি অন্ুদারে সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা ছিল। চাণক্য-প্রনীত অর্থশাস্ত্রে বিচীরক- 

গণের দগ্ু-গ্রাসঙ্গে ইহার 'আভাষ পাওয়া যাঁয়। উচ্চি বিচারালয়ে আপিল না হইলে, 

বিচারকের দোষ-গুণ সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভবন। অতি অল্প। সুতরাং দিদ্ধাস্ত হয়, অর্থশান্ 

মতে, উচ্চ হইতে উচ্চতর, উচ্চতর হইতে উচ্চহম বিচারালয়ে পুর্ববিচারের আপিল হওয়ার 

বিধি । শ্বমং রাজাঃ মন্ত্রী ও ব্রাঙ্ধণ সমভিব্যাহারে, যে বিটারালয়ে অধিষ্ঠিত হইতেন, 

তাহাই ছিল-সর্বোচ্চ বিচার।লয়। অর্থশান্ত্রের 'রাজ গ্রণিধি গ্রুকরণে এ বিষয়ের বিধান দৃষ্ট 

হয়। অথথশান্ত্রে চারিটী বিচারালয়ের উল্লেখ আছে। প্রতি সংগ্রহণে, প্রতি দ্রোণমুখে, 

প্রতি স্থানীয়ে এবং প্রতি জনপদসদ্ধিতে বিচারাঁলয় প্রতিষ্ঠার বিধান অথ-শান্ত্রকার প্রদান 
করিয়াছেন। সে সময়ে প্রতি সংগ্রহণে স্থাপিত বিচারালয়-নিম্পাদিত ব্যবহারের আপিল 

ড্রোণমুখে প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে হইত) দ্রোণমুখ বিচারালয় হইতে স্থানীয় বিচারালয়ে 

এবং স্থানীয় বিচারালয় হইতে জনপদসন্ধিতে প্রতিষঠিত বিচারালয়ে আপিলাদি ইইবার 
বাবস্থা, ছিল ;--একপ অনুমান করাযাইতে পারে। গ্রামিক ও গ্রামবুদ্ধগণ যে বিচারাদি 

সম্পন্ন করিতেন, তাহারও আপিল এরপ ক্রমপর্ধ্যায় অনুসারে হুইবার ব্যবস্থা ছিল। 

, আদর্শ রাজ্যের আর এক আদর্শ চুক্তি-সংক্রান্ত ব্যবহার বিধানে। প্রাচীন ভারতে 

এই ব্যবহার-বিধি কিরূপ স্ফুর্তি লাভ করিয়াছিল এবং কি ভাবে পুর্ণ-পরিণতি প্রাপ্ত 

হইয়াছিল, এতত্প্রসঙ্গে তাহার কিঞিৎ আভা প্রদান করিতেছি। 

শি প্রাচীন ভারতের খ্যবহার-বিধির প্রধান উপাদান,__শান্ত্র-গ্রন্থ-সমূহ। 
তৎপ্রকারভেদ। স্মৃত্যাদি বহু প্রাচীন শান্্-শ্স্থসমুহে এবং খুটজন্সের প্রায় তিন শতাধিক 

বৎদর পূর্যে ধিবচিত অর্থশান্ত্রে এতদ্বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে। এস্থলে অর্থ 



প্রাগ্ভীরভেতিহাঁসে এক আদর্শ রাজ্য । ৬১১ 

পান্্োক্ত চুক্তির বিষয় উল্লেখ-গ্রসঙ্গে স্মৃত্যাদি বর্ণিত বিধি-বিধান-সমুহ বিবৃত করিবার 

গায়াস পাইত্ছি। কোনও নির্দিষ্ট বিষয় সম্পাদন জন্ত কেহ কাহারও সহিত প্রতিজ্ঞাবন্ধ 

হইলে, ্ প্রতিষ্ঞ। চুক্তি মধ্যে গণ্য হয়। এরূপ প্রতিজ্ঞা ছুই বা বু ব্যক্তির পরস্পরের 

মধ্যে হইতে পারে, সজ্বদ্ধর ব! বহু সঙ্ঘ মধ্যে হইতে পারে। ব্যক্তিবিশেষ, সঙ্ব- 

বিশেষের সহিত এপপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে পারেন। এ হিপাবে চুক্তি বুবিধ। বিবাঁ, 

দায়, খণ, সম্ভূয়-সমুখখান, দাসকল্প, উপনিধি, ভৃত্যাঁধকার প্রভৃতি সকলই চুক্তিপধ্যায়ভুক্ত। 

এরূপ প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি যেনূপে নিপ্পন্ন হয়, তাহা এই ;--য্দি কেহ স্বেচ্ছাক্রমে কাহ!র ৪ 

নিকট কোনও বিষয়ে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করেনঃ আর অপর বাক্তি যাঁদ প্রস্তাবকারীর 

সে প্রস্তাবে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হুইম। সম্মত হন; তাহ হইলে, দ্বিতীয় ব্যক্তির স্বীকারোক্তিতে 

প্রতিজ্ঞ। শিষ্পন্ন হইয়া! যাঁয়। সেই প্রতিজ্ঞাই-চুক্তি। এইরূপ প্রতিজ্ঞা ব অঙ্গীকার হইতে 

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পক্ষ-সমুহের কোনও কাধ্যে রতি বা ।বরতি ভাব উপলব্ধি হয়। চুক্তি দ্বিবিধ-- 

[সদ্ধ ও অসিদ্ধ। যে চুক্তি বা অঙ্গীরূত ব্যিয় সম্পাদনে প্রতিপক্ষকে আইনতঃ বাধ্য 
কর! যায় না, তাহা আঁসদ্ধ-চুক্তি পধ্যায়ভূত্ত । আর, যে ঢুক্ত-সম্প।দনে পক্মগণ আইনতঃ 

বাধ্য এবং যাহার অসম্পাদনে পক্ষগণ আহন্তঃ দণ্ডনীয় হুন, তাহাই দিদ্ধ-চুক্তি মধ্যে 

পরিগণিত | চুক্তি সিদ্ধ হইলে, উহ্থা সমভাবে সকল পক্ষের প্রতি গ্রযুজ্য। তবে এঁচুক্তি ঝ 

অঙ্গীকার পক্ষগণতক স্বেচ্ছ-প্রণোদিত হইয়া সম্পন্ন করার বিশেষ বিধ শান্তর-গ্রন্থ-সমূহে পরিদৃষ্ 
হয়। অর্থশন্রতমতে সিদ্ধ চুক্তিতে নিয়ে দ্ধুত গুণ-সমুছ বিদ্কমান থাক প্রয়োজন; যথা--. 

“তশ্মাৎ সাক্ষিমদচ্ছন্নং কুয্যাৎ সম্যপ্বিভাষিতম্। ম্বেপরে বা জনে কাধ্যং দেশকালাগ্র- 

বণণতঃ ॥* পন্বে ম্বেতু বর্ধে দেশে কালে চ স্বকরথকৃতা সম্পূর্ণচারাস্শুদ্ধদেশ! দৃষ্টরূপ- 

লক্ষণ প্রনাণগুণান্সর্বব্যবহার। সিদ্ধেঘুঃ। পশ্চিমং ত্বেষাং করণমদেশাধর্জং শ্রদ্ধেযুঃ | 
অথ২,__চুক্তি-পত্রে পক্ষগণের বক্তব্য সম্যকৃরূপে উল্পখিত থাকিবে । আচ্ছর্-ভাবে অর্থাৎ 

গোপনে সম্পাদিত হুইবে না, সাক্ষীর সমক্ষে উহ! নিষ্পন্ন করতে হুইবে। চুক্তিপত্র-দেশ, 
কাল ও বর্গ (জাতি ও শ্রেণী) প্রভাত বিষয়ক নীতি-সমূহের অনুবস্তী হওয়া আবশ্তক। 

চুক্তিতে পক্ষগণের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং রূপ অর্থাৎ যে অবস্থায় চুক্তি [নষ্পন্ন হইয়াছে 

তাহা, সু্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইবে। চুক্তি-সম্পাদনে কোনবধপ “অপগ্রহণ' অথণৎ অবৈধ 
উপায় অবলখনের ভাব বর্তমান থ|কিবে না। পরস্ত চুক্তিকারী পক্ষগণ 'প্রমাণগুণযুক্ত” অর্থাৎ 

চুকি-সম্পাদনে ন্তায়তঃ উপযুক্ত হওয়! আবশ্যক 1 স্থুলতঃ, ব্যবহারবিধির সহিত সামঞ্জন্ত 

রীখিয়! যে “সম্পূর্ণচার, চুক্তি নিষ্পন্ন হয়, কৌটিল্য-মতে,,তাহাই [সদ্ধ। অর্থশান্ত্রের উক্তি 

আসি টু হই ঝা যায, চুক্তি-সম্পাদন সময়ে সাক্দমী একান্ত আবশ্যক এবং 
রথ (বষদক দলিলাদি নিষ্পন্ন করিতে হইলে, সে সাক্ষী নিশ্রয়োজন কিন্তু 

মৌখিক চুক্তি-বিধানে কোনমতেই সাঙ্গী পরিত্যাগ কর! বিধেয় নহে। 

সে ক্ষেত্রে অসাক্ষিক মৌখিক চুক্তি অসিদ্ধ হয়। অথশান্ত্র-মতে--তিরোহিত, নক্তকুত, অন্তুর* 
গারকৃত, অরণ্যককত, উপধিক্কৃত, উপহ্বরকৃত চুক্ত অপ্রামাণ্য । এরপ স্থলে পক্ষগণের "প্রথম 

সাহস দও-বিহিভ। এ বিষয়ে অর্থশান্ত্রের 'ব্যবহার-স্থাপনা' অংশে এইরূপ উদ্ভি দৃ্ট হুয়।__ 

বিশেষ বিধি। 



১২৭ .. ভারিভবর্ষ । 

শতরোহিতাতরগারনজারণ্যোপধুাপহ্যরক্কতাংসচ বাষহাযান্ গ্রতিষেধয়েমুঃ। করত” | 

কারগিতুশ্চ পুর্বাসাহসদণডঃ। শ্রোতৃণামেকৈকং প্রত্যধর্দাঃ। শ্দ্ধেয়ানাং তু দ্রধ্যব্যপনয়ঃ /* 

ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু অবস্থা-বিশেষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখ যায়। নক্তকৃত 

বা রাত্রে নিপপন্ন চুক্তি-ব্যবহার অগ্রামাণ্য অসিদ্ধ হইলেও যে স্থলে কোনও শান্তিভলের আশঙ্কা 
থাকিত, সে ক্ষেত্রে ইহা অসিদ্ধ হইত না । বিবাহ-ব্যাপায়ে অথৰা রাজানুমোদিত বিষয়েও 

ইছার সার্থকতা দেখা যাঁয়। যথা,--পাহ্সানু প্রবেশ কলহ বিবাহ রাজনিয়োগযুক্তাঃ পূর্ধবরাত্র- 

ব্যবহারিণাং চ রাত্রিকৃতাস্সিদ্বেতুঃ 1” যে ক্ষেত্রেস্ত্রীলোক 'অনিষ্ষাধিণী' অথাৎ অহৃর্য্যম্পশ্য। 

এবং রোগিণী, সে ক্ষেতে দায় প্রভৃতি বিষয়-ব্যাপারে এবং বিবাহ-সম্পর্কে “অস্রগার, ব্যবহার 

অনিদ্ধ হইত না; যথা, পদাননক্ষেপোপনিধি বিবাহমুক্ত! স্ত্রীণামনিক্ষাসিনীনাং ব্যাধিতানাং 

চামুদংজঞানামন্তরগারকৃতাস্সিছেছুঃ ? অর্থাৎ পর্দীনদীন ও রোগিণ ন্রীলোকগণের 
পক্ষে এ বিধি অপ্রযোজ্য। তাহার] যদি গ্রকৃতিস্থ থাকেন, তাহা হইলে দায় (বিষয়- 

সম্পত্তি বিভাগ বিষয়ক ব্যাপার), নিক্ষেপ) উপনিধি ও বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে অস্থরগার 

বাবার অসিদ্ধ হইবে না। লার্থ (ব্যবসায়ী), ব্রজাশ্রম (গোপালক ), ব্যাধ, চার 

(গুপ্তচর ) ও মাধাঘরণাচর (কাধ্যাপলক্ষে ধাহাদিগকে প্রায়ই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে হয়) 

ভতি কর্তৃক নিষ্পন্ন 'অরণাকৃত” ব্যবহার অসিদ্ধ হয় না,--অর্থশান্ত্রে সে ব্যবস্থা দুষ্ট হয়। 

যথা, প্লাথব্রজীশ্রমব্যাধচীরাণাং মধোঘরণ্যচরণামরাণক তাস্সিদ্ধেযুঃ।* উপহ্বর ব্যবহার সকল 

সকলেই নিষিদ্ধ। অন্দর ও অরণ্য ভিন্ন অন্ত ধে কোনও গোপনীয় স্থান--উপহ্বর পর্যযায়ভুক্ত | 

কিন্তু কেবলমাত্র যৌথ-বিষয়ে উপহ্বর ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে--অর্থশান্ত্রের ইহা ব্যবস্থা । এ 

সম্বন্ধে অর্থশান্্রকারের উক্তিঃ-“মিথস্পমবার়ে চোপহ্বরকৃতাঃ সিদ্ধেুঃ | অতোহন্তথা ন 

সিছেয়ুঃ 1৮ যৌথসংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কিত ভিন্ন অন্থাত্র উপহ্বর ব্যবহার অসিন্ধ।' তিরোহিত 
ব্যবহার বিষয়েও বিশেষ বিধান আছে.। দাঁপকল্প এবং কর্্মকরকল্প ভিন্ন অন্তত্র তিরোহছিত 
বাবহার সিদ্ধ হয় না। ইহাও গোপনে অথণৎ্ তৃতীয় ব্যক্তির অজানিতভাঁবে সম্পাদিত হইয়। 

থাকে | এ হিসাবে অন্তরগার, অরণা, উপহ্বর সকলই ইহার অন্তু হয়। ঠিরোঠিত 

ব্যবহারে সাক্ষী অপ্রয়োজনীয় । যেমন, ভূত্যের বেতনাদি-সংক্তাস্ত চুক্তি সাধারণো অগ্রকাশ্য 

থাকে; আর যেখানে খণকারীর সম্মানের লাঘব হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানেও ততকর্তৃক 

সম্প!দিত ব্যবহার প্রকাশ করা হয়না । সুতরাং বিচারকালে বিচারককে পঙ্গদিগের উত্কির 

উপর নির্জর করিতে হয় অথবা প্রচলিত লৌকিক প্রথার উপর বিচারকগণ নির্ভর কথিু 
থাকেন। এইরূপে বাবহাঁর সুপিদ্ধ না হইলে গুগুচর নিযুক্ত করা অথবা 'কুশলাঃ, বা 

গারদর্শী ব্যক্তির অভিমত গ্রহণ কর| বিধি। অর্থশাস্ত্রকার 'তিরোহিত” ব্যবহার বিষয়ে 
একটা ঝিিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা,-পপরোক্ষেণাধিকর্ণগ্রহণমবক্তব্যকর1 বা 

[তিরোহিতাস্সিদ্ধেযুঃ এ গুড়াদী বিষু চোপাধিক্ক তাম্সিদ্েসু।* * পুর্বে স্থান ও কাঁল সগ্বন্ধে যে 
পন শপ উর অটল 

* চুক্তি-বিয়য়ক ক আধুনিক বাবহার-শাস্ত্রে এ সকল বিষয় উল্লিখিত হয় নাই | এখন চুক্তির কালাকাল সখ্বন্গে 
কোনও বিচার নাই। এখন পক্ষগণের সম্মতি এবং উপযুক্ত সাক্ষী খাফিলে ঘে কোনও সময়ে চুক্তি নিষ্পািত 
হইতে পারে। ক্ষিন্ত প্রাচীনকালের বিধালে থে তাহ! নিবদ্ধ ছিল। পূর্বববর্তা অংশ. হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়! 
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বিশে বিধান উল্লিখিত হইয়াছে, চক্তি-ব্যবহার সিদ্ধ কি অসিদ্ধ তাহা বিচার-কল্পে তত্প্রন্ি 

লগ রাঁথ! বিখেষ প্রয়োজন । যে ক্ষেত্রে পক্ষগণের প্বহস্তাঙ্কিত দলিলাদি দ্বারা চুক্ধি নি 

“. হয়, ,স শেত্রে সাক্ষীর আবশ্তকতা অনুভব হয়না । সংহিতা গ্রভৃতিতে ও 

৭ এ সম্বন্ধে অগ্নুদূগ বিধি পরিদৃষ্ট হয়। মনু বলিয়াছেন,_সাক্ষিলেখা দি 

| ঘ(রা বাবহার সপ্রমাণ করিতে হইবে। আর দে লেখা 'সকরণ' দা 

স্বেচ্ছা-প্রণোদিত লেখা হওয়! আবশ্যক । অপিচ, অসামর্থ্য পক্ষে বা অবস্থা-বিশেষে সে “করণ 

থ! লেখা পরিবর্ভিত হওয়াও সম্ভবপর হইতে পারে। চুক্তি-বিযয়ে দেশ, রূপঃ কাঁল প্রভৃতির 

গতি লক্ষ্য রাখিবার বিষয় মনু 9 বলিয়! গিমাছেন। মন্ুসংহিত! হইতে এতদ্িষয়ুক কয়েকটা 

খেক (আষ্টন অপ্যায়। ৪৫ম, ৫১-৫২ম ও ১৫৪ম শ্লোক দষ্টব্য) নিয়ে উদ্ধত হইল 3 যথ!,- 

5 সম্পশ্যেদাক্মানমথ সাক্ষিণঃ। দেশং রূপঞ্চ কাঁলঞ্চ ব্যবহারবিধৌ স্থিতঃ 

অগে২পিব্যরমাণস্ত করণেন বিভাবিভম্। দাঁপয়েদ্ধনিকন্তাথৎ দণ্ডলেশঞচ শক্তিতঃ 

অপহৃবেহণমণন্য নো মংসদি। অভিযোক্তা দিশেদেশ্যং করণং বান্যছুদ্দিশেৎ ॥ 

খণতদাভুমণক্ডো যঃ কণ্ত মিচ্ছেত পুনঃ ক্রিয়াম্। স দত্বা নিজ্জিতাং বুদ্ধিং করণং পরিবর্তয়েৎ॥” 

যজ্ঞ বলা-সংহিতা-মতেও শ্বকরণ ব্যবহারে সাক্ষীর আবশাক হয় না! উভয় পক্ষ শ্বেচ্ছা- 

গুধ্বক বে টক্কিব্যবহার নিপন্ন করে, তাহ অসাক্ষিক হইলেও বিচারক তাহা সিদ্ধ বলিয়। 

ঘণা করিবেন। সকরণ লেখাদি ঝা! টক্তি-ব্যবহার সম্বন্ধে যাজ্জঞবন্ধ্য (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৮ম 

৯-মন কোক) এক বস্থৃত মন্তন্য প্রকাশ করিয়াছেন। নিগ্লে ভাহা উদ্ধত হইল ) যথ!, 

“বই কশ্চিদথে। শিক্কাতঃ স্বকুচ্যা তু পরম্পরম্। লেখান্ সাঙ্গিমত্ কাধ্যং তন্মিন্ রান 

সমামাসভদকাহনামজাতিস্বগোভকৈঠ। সব্রন্ষচারিকাতীয়গিতৃনামাপধিচিজিতম ॥ 

মমাপ্লেহথে খণী নাম স্বতস্তেন নিবেশয়েৎ।  মতং মেহ্মকুপুতন্ত যদতো রানির ॥ 

সাঁমণন্চ শশস্তেন পিতৃনামকপুর্বকম্।  অভ্রাহমমুকঃ সাক্ষী লিখেখুগিতি তে সমাঃ ॥ 

উত্তয়াভার্থিতেনৈতন্ময়া হাতুকসুনুনা। লিখিতং হায়ুকেনেতি লেখকোইস্তে ততো লিখেত ॥ 

বিনাপি সাক্ষিভিলৈথ্যং স্বহস্তলিখিতন্থ যং। ভত্প্রদাণং স্বৃতং লেখাং বলোপধিকক তাদুতে ॥" 

অথ1২ডিত্তষর্ণ ও অধমণ পরস্পর সম্মতিক্রমে বৃদ্ধি-সসয়াদি বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিলেন, 
ভবিষ্যতে নিস্থৃত্যা্দি নিবন্ধন তাহার বৈপরীত্য না ঘটে, এই জন্য সেই সকল বিচাঁরঘটত 
সাক্ষিঘুক্ত লেখ্যপত্র প্রস্তুত করিবে। তাহাতে প্রথমে ধনীর নাম লিখিত হইবে । সে লেখা _ 

বর্ষ, মান, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি গোত্র, সব্রঙ্গচারিক (মাদ্যন্বিন গ্রন্ভতি শাখাধ্ায়ন প্রযুক্ত 
সংজ্ঞা(বশেষ, যেমন অমুক মাধ্যন্দিন, ইত্যাদি) এবং নিজ পিতৃনামাদি ছার চিজ্িত তয় 
আবশ্তক। অনন্তর তাহাতে ব্যবস্থিত বিষয় লিখিত হইলে, আম অমলের পুত অমুক, ইহাগ 

উপরে থাহা! লিখিত হইল, তাহা আমার সম্মত--এই কয়েকটী কথা অপমণ শ্বহস্তে সন্িবেশিত 
করিবেন। অতঃপর দেই লেখ্যে সাঙ্গিগণ পিতৃনাম লেখন পুর্কাক লিখিবে যেঃ আমি ৬৯ 

এ বিধয়ে সাক্সী রহিলাদ। সাক্ষিগণ সংখ্যায় ও গুণে সমান হইবে। অনন্তর আমি অমুকের 

পুত্র, অনুক খণী ও ধনীর প্রাথ নাক্ুলারে ইহ! লিখিলাম'_সব্ধশেষে লেখক ইহা লিখিবে। সাঙ্গ? 

ব্য ততও স্বহস্ত-লিখিত লেখা প্রমাণ হইবে। কিন্ত বলাৎকার ব! লোভ গ্রদশন অগবা ক্রোধাদ 
৬ 8৩ 



৬১৪ ভাঁক্লতধর্ধ। 

প্রকাশ দ্বারা নিষ্সাদিত কৃত হইলে, তাহ প্রামাণ্য হইবে না” যাঁজবহ্হ্ের মতে সাক্গিধুক্ত 
লেখ্য প্রমাণ। তাহার মতে, সিদ্ধ-লেখ্য স্থলে করণ) লক্ষণ, স্থান, কাল প্রভৃতি বিৰ্চ্য 

এবং তাহা! উভয় পক্ষের সম্মত হওয়া আবশ্তক। এ সকলের অনুল্লেখে লেখ্য--অগ্রমাণ। 
পিচ ম্বহস্তাক্ষিত সকরণ লেখ্য অসাক্ষিক হইলেও তাহ! প্রমাণ মধ্যে গণ্য । তবে 
অট্বধ অসছুপায়ে নিষ্পাদিত লেখ্য অগ্রাহ। যাজ্জবন্থ্া-সংছিতা মতেও অন্তরগার, অরণ্য 

গ্রভৃতি স্থানে সম্পার্দিত চুক্তি অপ্রামাণ্য। যেসকল স্থলে চুক্তি অসিদ্ধ, যাজ্বন্ধ্য তাহার 

একটী তালিক! গ্রদান করিয়াছেন। তাহার (দ্বিতীয় অধ্যায়) ৩২শ__৩৩শ শ্লোক) মতে-- 
ঠবলোপধিবিনির্ব্স্তান্ ব্যবহারান্ নিবর্তয়েৎ। স্ত্রীনক্তমস্তরাগারবহিঃশক্রক্কৃতাংস্তথা ॥ 
মত্তোন্সন্তার্তব্যসনিবালভীতাদিযোদিতঃ। অনন্বদ্ধকৃশশ্চৈব ব্যবহারে ন সিধ্যতি ॥* 

অর্থাৎবল বা ভঃনিপ্পন্ন, ভ্রীলোককৃত, নিশাকালকৃত, গৃহাভ্যন্তরকৃত, গ্রামবহির্দেশকৃত 
এবং শক্রকৃত ব্যবহার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক দৃষ্ট হইলেও পরিবর্তিত হইবে । মত্ত, উন্মত্ত, 
গীড়িত, ব্যমনযুক্ত, বালক, ভীত, নগরাদি বিরুদ্ধ ও জআনযুক্ত সম্বন্বশূন্য ব্যক্তি--এই 
সকল লোকে যে ব্যবহার উ/পিত করে, তাহা আসদ্ধ।” মন্ুরও সেই মত। তিনিও 

বলিয়াছেন,--“অস্তর্ধেশ্মণ্যরণ্যে বা শরীরম্তাপি চাত্যয়ে।” বিষুসংহিতায় লেখ্য-গ্রকরণে 

এতদ্িষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বধু মতেও ন্বহন্তলিখিত অসাক্ষিক গেখ্য প্রমাণ, আর বল- 

পূর্বক নিষ্পন্ন লেখ্য অপ্রমাণ। তিনিও করণ, লক্ষণ, স্থান, কাল প্রভৃতি যথাযথ-রূপে দন্িবিই 

লেখ্যকে প্রমাণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। কোন্ লেখ্য প্রমাণ এবং কোন্ লেখ্য অগ্রমাণ, 

সে সমন্ধে বিষু-সংহিতায় এক বিস্তৃত বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। নিষ়্ে তাহ উদ্ধত হইল ? যথা, 
“অথ লেখ্যং ভ্রিবিধম্। রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাঙ্গিকঞ্চ ॥ রাজাধিকরণে 

তন্নিযুক্তকায়স্থকতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতম্ রাজসাক্ষিকম্॥ যত্র ক5ন যেন 

কেনচিল্লিথতং সাক্ষিতিঃ শ্বহস্তচিহ্নিতং সমসাঙ্গিকম্। শ্বহস্তলিথিতমসাক্ষিকম্ ॥ 

তদ্বণাৎকা(রঠমপ্রমাণমূ॥ উপধিকৃতাশ্চ সর্ব এব ॥ দুিতকর্মষ্টসাক্ষ্যক্কিতং 

তত সনপাক্ষিমপি॥ তাদৃথিধেন লিখিঙঞ্চ। স্ত্রীবালাস্বতন্ত্রমত্তোন্ত্ুতীত- 
তাড়িতককতঞ্চ ॥ দেশাচারবিরুদ্ধং ব্যক্তাধিরু তলক্ষণমলুপ্ব্রমাক্ষরং প্রমাণম্ ॥” 

আথাৎ'লেখ্য ভ্রিবিধ__রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক ও অপাক্ষেক। রাজবিচারালয়ে রাজ- 
নিষুক্ত মুহুদী দ্বার লিখিত বিচারাল্য়াধ্যক্ষের হুন্ত ইত্যাদি ছারা চিহ্নিত লেখ্য--রাজ- 

সার্ষিক।* যে কোনও স্থানে যে কোনও ব্যক্তির পিখিত সাক্ষিগণের হস্তচিহ্নিত লেখ্য-- 

সসাক্ষিক। আর স্বহস্তলিখিত লেখ্য--অসাক্ষিক। তাহা বলপুর্ববক সাধিত হইলে অপ্রমাণ; 
ঘর ছলপুর্বক কৃত সকল দলিলই অপ্রমাণ। ছুধিত-কর্দাহুষ্ট সাক্ষিগণের অন্কিত লেখ্য 
সসাক্ষিক হইলেও তাহা গ্রমাণ মধ্যে গণ্য নহে। ভ্ত্রীলোক, বালকঃ পরাধীন, মস্ত, 
উম্মন্ত, ভীত এবং তাড়িত ব্যক্তির কৃত লেখ্যাদি অগ্রমাণ। দেশাচারের অবিরদ্ধ, 

* আদালত প্রভৃতি হইতে আন্িকালি সহি-মোহরাক্কিত যে দলিলাদি পাওয়া যায়। তাহ! রাজসাক্ষিক 
লেখা মধ্যে পরিগণিত হইতে গারে। রাজসাক্ষিক লেখাদির লক্ষণ সম্বন্ধে সংহিতায় ঘে বিধান বআআছে। 
লহি-মোহরা(ফভ দল্লাদির লাহত তাহার তুলনা এ শিঙ্ধান্তে উপনীত হওয়! বাম । 



প্রাগ্ভারভেতিহাসে এক আঁদশ রাজ্য। ৩১৫ 

হুম্পই হস্তচিহে, চিছিত, অনুষ্তবর্ণমালাযুক্ত স্থযোগ্য ব্যজির লেখ্যই প্রমাণ। গৌতমাছি 
সংহিতাঁয় এততসংক্রান্ত বিশেষ কোনও ব্যবস্থা পরিদৃ& হয় না। সম্ভবতঃ সে সময়ে এই 

সকল বিধানের আবশ্যকত1 ছিল না। নক্তকৃত, অস্তরগারকৃত, অরণ্যকত গ্রভৃতি 

ব্যবহার বিষয়ে অর্থশাস্ত্রকার যে সকল বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, শ্ৃতিশান্ত্রে সে 

সকল বিশেষ বিধির উল্লেখ নাই। শান্ত্রকারগণ কেবলমাত্র ধ্ররূপ বাবহার অসিস্ধ বলিয়াই 
নিরস্ত হইয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, পরবর্তিকাঁলে, কৌটিল্যাদির সময়ে, এ সকল 
বিশেষ বিধানের আবশ্যক হইয়াছিল। হিন্দুর বিবাহাদি কার্যয দিনমাঁনে সম্পন্ন হুদ না। 

সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়! রাত্রি শেষ মধ্যেই নিম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যদি নসর 

চুক্তিবিষয়ক বিধানের কঠোরতা সমভাবে অনুস্থত হয়, তাহা হইলে বিবাহাদি ব্যাপায় 

একরূপ অপস্তব হইয়। পড়ে। আর সেই জন্যই বোধ হয় পূর্ববরান্রব্যবহার নুসিদ্ধ বলিয়া 
অথশান্্রকার বিশেষ বিধি প্রবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু 'অপররাত্রকৃত' ব্যবহার সকল কালেই 

তিনি অসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবসায়ী, চর, ব্যাধ, যৌথ প্রভৃতি বিষল্কে 

অথশাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ হুইয়াছে। কারণ, বিশেষ বিধির অবতারণ! 

না হইলে অনেক সময় প্রকৃতিপুপ্রের বিবিধ ক্লেশদাঁয়ক অবস্থা সংঘটিত হইতে পারিত। 

তাই তন্সিবারণাথ এ সকল বিশেষ বিধি প্রবর্তনার প্রয়োজনীয়তা অনুসৃত হুইয়াছিল। 
শ্বত্যাদির সময় দিনমানে বিবাহাদি কাধ্য নিষ্পন্ন হইত,-_তাহ। বলাঁও সঙ্গত নছে। বিবাহাদি 

ভিন্ন অন্ত বিষয়ে নক্তকূত ব্যবহার নিষিদ্ধ, স্বৃতিশাস্ত্রকারগণের সম্ভবতঃ ইহাই অভিমত। ৬ 

* ভারতীয় চু্ডি-বিষয়ক আইনে এই সকল বিষয় পুঙ্থা্ুপুজ্ঘরূপে বিধিবদ্ধ আছে। কোন্ চুক্তি সিদ্ধ গ 

কোন্ চুক্তি অনিদ্ধ, তাহাতে মে বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই । সিদ্ধ ও অনিদ্ধ চুক্তি সথ্দ্দধে এ আইলে 

(15187) 0070800 80) যাহ। বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে নিয়ে মাত্র কয়েকটী বিষয় উদ্ধৃত হইতেছে। 
তন্বারা বুঝ। যাইবে, স্করণকৃত ব৷ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত বাবহার পিদ্ধ; তত্তিন্ন অবৈধ উপায়ে সম্পাদিত চুক্তি অসিদ্ধ। 
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৩১৬ ভারভবর্ধ | 

অ5;পর চুক্তির লক্ষ্য (উন্দেশ্ত ) ও বেতন (দাবী) সম্পর্কে চুক্রি-ব্যবহ্ারের অমিন্ধতার 
বিযয়। অআর্থশান্ত্র মতে লক্ষ্য ও বেতন বিধিপঙ্গত হইবে। প্রচলিত বিধান অনুসারে এবং 

স্তায়-ঘুক্তিতে তাহা বিচার আমলে আপিবার উপযুক্ত তওয়া আবশ্তক | 

কিন্তু যে স্থলে এক পক্ষ অপর পঙ্গের প্রতি অযথা শ্বযোগ লইবার 

| চেষ্টা করে, সে ক্ষেত্রে যে চুক্তি-ব্যবহার সম্পাদিত হয়ঃ তাহা কদ1চ 

বিধিলঙগত নহে; সুতরাং বিচার আমলে উহা! অসিদ্ধ হয়। * এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্র- 

প্রণেতা একটী সুন্দর দৃষ্টান্তের অবতারণ! করিয়াছেন। কোনও বাক্তি নদী-গর্ডে 

নিমজ্জমান,- শো তমুখে দূরদূরাস্তে সংবাছিত হইতেছে; অথবা কোনও ব্যক্তি কোনও 
ছিংঅ জন্তু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে । এপ ক্ষেত্রে যদি কেহ তাহাকে উদ্ধার করিতে 

যায় এবং সে জন্য তাহার বিপন্নাবস্ায়। সুযোগ বুঝিয়া উদ্ধার বর্তা যদি তাহাকে তাহার 

আঅনিদ্ধ চুকির 
বিষয়। 
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এতভ্ডিম্ন পাত্র কাল প্রস্তুতির সম্বদ্ধে আরও অনেক বিষয় চুক্তি-খিষয়ক আইনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাহুলা 

ভয়ে এস্ুলে তাহা উল্লিখিত হইল না। প্রাচীন বাবহার-শাস্্রোক্ত নন্তকৃত, অভ্তরগারকৃত ব্যবহারাদির বিষয় 

ইহাতে বিশেষ কিছু উলিখিত হয় নাই । এখন এ সকল বিষয় বিচার আমলে আদে না| 

* বর্তমানে এতদেশে যে চুক্তি বিষয়ক মাইন প্রচলিত আছে। তাহাতেও 1015086 100061505) বা 

অবৈধ সুযোগে নিশ্পন্ন চুক্তি অনিদ্ধ বলিয়। উক্ত হইয়াছে । উত্ত আইনের ১৫€শ ধারার মতে এইরপে নিম্পাদিত 

বাবহার অব্ধৈ। পরবণ্তী ধারায় এই অবৈধ সুযোগের বিষয় বুঝান হইয়াছে; যথ|,--৮/১ ০970:50615 5814 
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এইবসপে যে বাবহার সম্পাদিত হয়, চুক্তিকারী ইচ্ছ। করিলে সে চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারে। তাহাতে 

সে কোনরূপ অপরাধে অপরাধী হয় না । কেন-না, বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়। তাহাকে এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ 

হইতে হইয়াছিল। প্রকৃত্বপক্ষে তাহীর কোনও সম্মতি ছিল ন1 বা স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী হইয়াও সে উহা 
মম্পীদ্ঘন করে নাই । যথা,--“/1)6 001356190 (0 21) 28766170019) 15 08056019 912050 100৩10067 
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পরাগ ভারতেতিহাসে এক আদ রাজ্য । ৩১৭ 

যথাসর্বস্থ বিষয়-সম্পন্তি প্রভৃতি দান করিবার অঙ্গীকাঁরে আবদ্ধ করেন অথবা বাঁধ্য হইয়া 

উদ্ধার-কর্তাষ্জি নিকট সে যদি পরিজন দাসত্ব-স্বীকারের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়; তাহা হইলে 

সে চুক্তি বা অঙ্গীকার সিদ্ধ হইবে না। একপ চুক্তি নীতিবিরুদ্ধ, গ্তায়বিগর্হিত এবং 
ধর্ম প্রতিবাধক। এই প্রকার চুক্তির অঙ্গীকৃত বিষয়, উদ্ধার-কর্তাী কোনরূপেই পাইবার 

যোগা নহেন। তবে শাস্্-পারদর্শী ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্তে যদি তিনি কিছু পাইবার অপিকারী 

তন, বিচারক তাহাকে সেইরূপ দাবী প্রদান করিবেন )--অথশাস্ত্রের ইহাই অভিমত। 

এ সম্বন্ধে অথশাস্ত্বের (দাসকল্পঃ কর্্মকরকল্পঃ দ্রষ্টব্য) উক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল; যথা, 

পন্দীবেগজালাস্তেনব্যাালোপরদ্ধং সর্দন্বপুজদারাত্মদানেনার্তন্্রাতারমাহুয় 

নিশ্তীর্ণঃ কুশলপ্রদিষ্টং বেতনং দগ্ভাৎ। তেন সর্দতার্ভদানানুশয়া ব্যাখ্যাতাঃ ॥৮ 

বাঁরাঙ্গনার প্ররোচনায় তত্প্রণয়ী ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত অথব প্রণয়ীর প্ররোচনায় বা 

ভ)তি-গ্রাদর্শনে বারাঙলগনা কর্তৃক নিষ্পন্ন যে অঙ্গীকার ব! চুক্তি তাহাও অসিদ্ধ। এইরূপ অবৈধ 

উপায়ে সম্পাদিত বাবার বিচারে তিঠিতে পারে না। ছলকর্তৃক নিষ্পন্ন চুক্তিও সে হিসাবে 
অনিদ্ধ। * “উপধিকৃত+ চুক্তি এই পর্যায়ের অন্তভুক্তি। ভবে বিশেষ শিশেষ স্থলে ইহার 

প্রতিষেধের বিষয়গ দৃষ্ট হয়। এস্থলে দৃষ্ান্ত-স্বরূপ রাজ-নিযুক্ত 'গুপ্তচরের বিষয় উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। এই সকল চর কর্তৃক ছলপুর্ধ্বক নিষ্পন্ন চুক্তি অসিদ্ধ হয় না। সে সকল স্থলে 
এমন অবস্থা পবট হত হয় যে, ছলচাতুরী ভিন্ন কাধ্য দিদ্ধ হইবার সম্ভবন!। নাই ; সে সকল স্থলে 

ব্রন্ধগ পন্থাই অবনদনীয় ;-_অর্ধশান্ত্রের তাহা অভিমত। চোর চুরি করিয়াছে; অপহৃত দ্রব্যের 

সন্ধান মিলিতেছে না। এ ক্ষেত্রে চোরের সহিত সৌহার্দাস্থাপনে গুপ্তচর বদি মুলা-গ্রদানের 
অঙ্গীকারে তাহার সহিত চুক্তি-সর্ভে আবদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে যদি অপস্ৃত দ্রধা আত্মপাৎ 
করিয়া চর চুক্তি-ভঙ্গ করে-দ্রব্যের মুল্য না দেয়; তাহা হইলে চরগণের. কোনও অপরাধ 
হইবে না। কারণ, তাহাদের নিষ্পাদিত ছলকর্তৃক সম্পন্ন চুক্তি অসিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রকার নির্দেশ 
করিস্সাছেন। পরন্ধ চৌর্যযাপরাধে চোরের দণ্ড হইবে। ছলাধিককত চুক্তির জন্ত চরগণের প্রতি 

কোনও দগুবিধান হইবে না।1 চোরও চরগণের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবহার স্থাপন করিবার 
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৬১৮. ভাঁরভবর্ষ । 

অধিকারী নহে। গুুচর সম্বদ্ধে মুসংহিতায়ও এরূপ ব্যবস্থা ঘৃষ্ট হয়। সেস্থলে নিঙ্ষেগাদি 
বাযবহার-বিষয় প্রসঙ্গে গুপ্তচরের উল্লেখ । নিক্ষেপকারী চাহিলে যদি গচ্ছিত ধন কেহ ন! 

দেন, তাহা হইলে উক্ত ধন-নির্ণয়ার্থ প্রড়ৃবিবাক ছলনাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন, 

আর তাহাতে তীহার বা চরের কোনও অপরাধ হইত না। মনুদংহিত হইতে এতৎ- 

সম্বন্ধে কয়েকটা প্লোক (অষ্টম অধ্যায়, ১৮১ম--১৮৪ম শ্লোক) নিয়ে উদ্ধৃত হইল) যথ!ঃ_- 

"যো নিক্ষেপং যাচ্যমানো নিক্ষেপ্ত ন্্রষচ্ছতি। সধাচ্যঃ প্রাড়বিবাকেন তন্নিক্ষেপ্ত রসন্িধৌ॥ 
সাক্ষাভাবে প্রণিধিভির্বয়োরূপসমন্থিতৈঃ।  অপদেশৈশ্চ সন্নযস্য হিরণাং তত্ত তত্বতঃ ॥ 

সযদি প্রতিপঘ্ভেত যথান্তত্তং যথাকৃতম্্। ন তত্র বিদ্ততে কিঞ্দ্িৎ পটররভিযুজাতে ॥ 

তেষাং ন দগ্।দ্যদি তু তদ্ধিরণ্যং যথাবিধি। উতো নিগৃহা দাপ্যঃ স্তাদিতি ধর্ধন্ত ধারণা ॥” 

অর্থাৎ,_-'নিক্ষেপকারী চাছিলে পর গচ্ছিতদ্রবাযে না দেয়, নিক্ষেপকারীর অসাঙ্গাতে 

গ্রাড়বিবাক তাহার এইরূপ বিচার করিবেন ;-সাক্গীর অভাবে বয়স্ক ও রূপবান চর দ্বার 

প্রাড়বিবাক ছলক্রমে এ ব্যক্তির নিকট হিরণ্যাি দ্রব্য গচ্ছিত করাইবেন। পরে নিক্ষেপ- 

কারী চর প্রার্থনা করিলে পর, সে যদি এ গচ্ছিত দ্রব্য যে রূপে ও যে ভাবে দেওয়া হইয়াছিল, 

সেইরূপে ও সেইভাবে গ্রাতার্পণ করে, তবে উহার প্রতি অপরের অভিযোগের কোনও 

কারণ নাই,__ইহা বুঝিতে হুইবে। বদি এ চরদিগের নিক্ষেপদ্রব্য না দেয়, তবে উহাকে 

নিগ্হ করিয়! রাজ! উহা! হইতে উভয় নিক্ষেগই দেওয়াইবেন।” মনুসংচিতা ভিন্ন অন্ত 

কোনও সংহিতাগ্রন্থে চর দ্বারা ব্যবহার-নির্ণয়ের বিষয় বিশেষভাবে উক্ত হয় নাই। 

অর্থশান্্র মতে যে সকল আসিদ্ধ চুক্তি স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে সিদ্ধ ও প্রামাণা বলিয়া 

উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে “তিরোছিত' চুক্তি অন্ততম। ইহার বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। 

তিরোহিত শব্দে পরোক্ষ বুঝায় । অর্থ-শাস্ত্রের ইহাই অভিমত। মানব- 

দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত বা সম্পাদিত বিষয় পরোক্ষ; স্থতরাং সাধারণের 

অজানিত বা অক্ঞাত। বার যাহ! অবক্তব্য, ভাহাও তিরোহিত। 

এ ঠিপাবে, অন্তরগারককৃত, অরণাকৃতঃ উপহ্বরকৃত, নক্তরুত--সকল প্রকার চুক্তি ঝ 

অঙ্গীকার 'ভতিরোঠিত” পর্যায়ের অন্তভুক্তি হয়। অস্তরগীর ও অরণা প্রড়তি স্থলে এবং 
য
র
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গর1গ ভাঁরতেতিহাসে এক আদশ” রাজ্য । ৩১৯ 

টাজিকালে যে সকল ব্যবহার নিম্পাদিত হয়, তাহ! প্রায়ই সাধারণের অবিদিত ১. ছুতরাং 

তিরো।ছত । রাত্রিক!লে সকল স্থানই অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়) আর সেই জন্ত যে কোলও 

স্থান মন্গব-দৃষ্টির ক্সস্তরালে থাকিতে পারে । অতএব দেখ! যাইতেছে, তিরোছিত শবে দৃষ্টির 
অন্তরালে অবস্থিত বুঝায় এবং তাহা! হুইতে স্থান, অবস্থা ও. কাল নম্বদ্ধে একট! বিশিষ্ট 

ধারণা মলোমধ্যে উদয় হয়। সে সকল লুকায়িত স্থানে সম্পাদিত হইলে আঙগীকৃত বিষয় বা 

ঢুপ্তি অনাঙ্গিক হয় অর্থাৎ সাধারণের অবিদত থাকে । সে সকল ব্যবহার অপিদ্ধ,_ইহাই 
সাধারণ নিয্নম। পুর্বে এ বিষয় উক্ত হুইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থলে যে এ নিয়মের 

ব্যাতক্রম হইতে পারে এবং সে সম্বন্ধে যে বিশ্ষে বিধি কৌটিল্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা 
পুর্বে (৩১২ পৃষ্ঠায়) লিপিবদ্ধ করিয়াছি । তিরোহিত” চুক্তি যে ক্ষেখ্খে সিদ্ধ বলিয়! প্রতিপন্ন 

কারবার [বিশেষ [বধ উক্ত হৃহয়াছে। তাহা এই» শরোক্ষেণাধিকর্ণগ্রহণমবক্তব্যকরা।” 

আথক খণ গ্রহণ স্থলে এবং অবক্তব্য বিষয়ে তিরোছিত চুক্তি সিদ্ধ প্রতিপন্ন হইতে 

পারে। বিষয়টা বিশদ কাঁরখার জন্ত একটা দৃষ্টাস্তের অবতারণা করিতেছি। রাম 

একজন বিশিষ্ট সন্ত্রান্ত ব্যক্ত । তিনি দেশের প্রধান, সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। 

অবস্থ/-বিশেষে পড়িয়া তাহাকে অর্ধক পরিমাণ খণ করিতে হইল। এই খণগ্রহণের 

বিষন্ন সাথ(রণ্যে প্রচারিত হইলে, তাহার সে উচ্চ-সম্মানের লাঘব হইবার বিশেষ সম্ভাবন|। 

এ স্থলে তিনি যে খণপ্জ লিখিয় দিবেন, তাহ! সাধারণ্যে প্রচারিত না হইলেও এবং সাক্ষী 

গ্রভৃতি না থ।কলেও তাহা আদদ্ধ নছে। অন্ত সকল অবস্থায় তিরোছিত চুক্তি ব্যর্থ 

হইবে) কিন্তু এ অবস্থায় উহ! দিদ্ধ এবং প্রামাণ্য-_-অথশশাস্ত্রের ইহাই আঁভমত। অন্থপক্ষে 

'অব্যক্তকর' তিরোহিত চুক্তিও উপেক্গণীয় নহে। কারণ, সময় সময় এমন অবস্থা 

আদিয়। পড়ে যে, সে অবস্থার বিষয় সাধারণ্যে ব্যক্ত করা যায় না। সেরূপ অবস্থায় লোকে 

বাধ্য হুইয়। যর্দি কাহারও সহিত কোনও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলেও সে অলীকার 

ব| চুক্তি সিদ্ধ-পর্যায়ভূক্ত। পৃষ্টান্ত-স্বরূপ অথপাস্ত্রকার বারাঞ্গনার ও তপ্রণযীর অনী- 
কারাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অনছুপায়ে অযথা স্থযোগ গ্রহণে যদি এ চুক্তি নিপ্পন্ন 

না হয়, তাহা হুইলেঃ . তিরোহিত পর্যযায়তুক্ত হইলেও, প্ররূপ চুক্তি সুসিদ্ধ হইবে। কিন্তু 

তাহাতে যদি কোনও অট্বধ ক্ষমতা পরিচালনার বিষয় সপ্রমাণ হয়, তাহ! হইলে সে চুক্তি 
দিদ্ধ হইবে না,--পুর্বে তাহা উল্লিখিত হইযনাছে। তিরোহিত চুক্তি কেবল রাত্রিকালে 
নিষ্পন্ন হওয়ারই নিয়ম। কিন্তু অন্ান্ত চুক্তি সকল কালে সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় 

নিম্পনন হইতে পারে। এ হিসাবে, অস্তরাগারকৃত প্রভৃতি চুক্তি-সমুহ হইতে ইহার একটু 

স্বতন্ত্র পারলক্ষিত হয়। অন্তরগারকৃত ব্যবহার--অন্দরমহলে সম্পন্ন হইবে; তাহ! দিন্মানেও 

হইতে পারে, রাত্রিকালেও হইতে পারে। অআরণ্যকৃত ও উপহ্বরকৃত ব্যবহার গ্রভৃতি সন্থস্থেও 

প্ররূপ উক্তি প্রযোজ্য। আর এক পাথক্য-_অবক্তব্যত্ব ও নির্জনত1 বিষয়ে। তিরোহিভ 
চুক্তির ইহাই বিশেষত্ব । কিন্তু অন্তরগারক্কৃত গ্রভৃতি চুক্তি সম্বন্ধে এ বিশেষত্ব ন! থাকিতেও 
পারে। এরূপ বিশেষত্ব না থাকিলেও উহ! তিরোছিত পর্যায়ের অন্তভূক্তি। অরণাকৃত, 
নক্তক্কত,উপহ্বরকৃত সকল প্রকার চুক্তি। এ বিশেষত্ব বর্জিত হইলেও, ভিরোছিত মধ্যে গণা। 



৩২৪ ভারতখধধ। 

বর্গ (জাতি, বর্ণ প্রভৃতি), লক্ষ্য (উদ্দেশ) ও বেতন (দাবী )* প্রভৃতি চুক্তি-ব্যহারের 

একটা প্রধান অঙ্গ। এ সকলের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, বর্গ প্রভৃতির বিষয় যথাবথ 
উল্লিখিত না হইলে চুক্তি-ব্যবহার বুক্তির উপর তিষ্িতে পারিত না। 
বর্গ-সন্বন্থোে কৌটিল্য আপন উদ্দেশ্ত বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন নাই। 

বর্গ বলিতে চূক্তি-বিষয়ক কোন্ কোন্ বিষয় উহার অন্তভুক্ত হয়, 
অর্থশান্ত্রে তাহার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে উহা হইতে অনুমান 

হয়ঃ সবর্ণ ব্যক্তির সমক্ষে চুক্তি-ব্যবহার সম্পন্ন করাই কৌটিল্যের অভিমত। ব্রাঙ্গণ 

ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সাক্ষাতে, বৈশ্ত বৈশ্যের সন্মুথে এবং শূদ্র শুদ্রের 

সমন্ষে চুক্কি-ব্যবহা% সম্পাদন করিবেন, বর্ণ শব্দের ব্যবহারে কৌটিল্য সেই অভিমত 

ব্যক্ত কারয়াছেন বলিয়। অনুমান হয়। আবার স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে, পুরুষ 

পুষ্ষের সাক্ষাতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইবেন,_-তাহ1ও সিদ্ধান্ত হইতে পারে । শ্বজাতি সব্ণ 

ও সবৃত্তিজীবী ব্যক্তির সমক্ষে চুক্তি-ব্যবহার নিষ্পন্ন হইবার ইহাই সাধারণ নিয়ম | কিন্ত 
যে নকল ক্ষেত্রে এঁন্ধূপ ব্যক্তির অভাব হয়, নে অবস্থায় শ্বজাতি সবর্ণ অথচ ভিন্ন- 

ব্যবস।মী ব্যক্তিও সাক্ষী মধ্যে গণ্য হইতে পারে। তদভাবে বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন শ্রেণীর 

ব্যক্তির সমক্ষে ব্যবহার নিষ্পনন হওয়ার বিধি কৌটিল্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সংহিত।- 

শাস্ত্রের উত্ত-সমুহ অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। মনু (অষ্টম অধ্যায়, ৬৮ম শ্লোক) বলিয়াছেন, 

শ্ত্ীণাং সাক্ষ্যং স্থ্িযঃ কুর্যদ্বিজানাং সদৃশ! দ্বিজাঃ। শৃদ্রাশ্চ সন্তঃ শৃদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ | 

অর্থাৎ,_ন্ত্রীদিগের সাক্ষী স্ত্রীলোক হইবে, দ্বিজের সাঁ্গী সদৃশ ছিজ হইবে) সাধু শুদ্রের 
শূদ্র সাক্ষী এবং নীচ জাতির সাক্ষী নীচঙ্জাতিই হওয়! উচিত।» কিন্তু অন্তরগার প্রতি বাবহারে 

যে কোনও সাক্ষীর বিষয় মন্ু উল্লেখ করিয়াছেন। (অষ্টম অধ্যায়, ৬৯ম-_৭*ম শ্লে।ক ; যথা, 

“অনুভাবী তু যঃ কশ্চিৎ কুর্ধ্যাৎ সাক্ষ্যং বিবাদিনাম্। অন্তর্বেশ্মন্যরণ্যে বা শরীরস্ত।পি চাত্যয়ে ॥ 

স্ত্িগাপ্যসস্তবে কার্য্যং বালেন স্কবিরেণ বা। শিষ্েন বন্ধুন! বাপ দাসেন ভূতকেন বা ॥* 

এ সকল স্থলে সাক্ষী বিচার কর! নিশ্রয়োজন,_-মন্ুু বলিয়া গিয়াছেন। স্বজাতি সবর্ণ 

ব্যাক্তর সমক্ষে ব্যব্হারাদি নিষ্পন্ন করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মনুর সহিত যাজ্ঞবন্ধ্য একমত । 

কিন্ত বিষ্ট বা গৌতম সংছিতায় এ পকল বিষয়ের বিশেষ কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। 
অথশাস্ত্র মতে, চুক্তিকারী পক্ষগণ “প্রমাণগুণযুক্ত' অথাৎ চুক্তি-সর্ভে আবদ্ধ হইবার যোগা ও 
অধিকারী কিনা, তাহ! বিচার করা! প্রয়োজন। উপযুক্ত পাত্র ভিন্ন চুক্তি অসিদ্ধ- পুর্বে 

তাহ। উল্লিখিত হইয়াছে ।+1 দারিদ্র্যপীড়নে গ্রপীড়িত আপ্তব্যক্তি) কো?পনস্বভাবঃ মদোন্ুত্ত 

বর্গ, লক্ষা 
বেতন প্রভৃতি। 

* কোৌটিল্যোক্ত বেতন--ইংরাজী ভাষার 00751515607 এর সহিত তুলন| কর! যায়। বেতন অর্থে ষে 

বিষয়ের জন্ত চুক্তি-বাবহার নিষ্পন্ন হয়। শামের নিকট ১০১০০০২ টাকা লইয়া রাম তাঁহার একখানি বাড়ী 
শ্তামের নিকট বিক্রয় করিতে স্বীকার করিল। এস্থলে গ্ঠামের ১০,০০০ টাক। দিবার অঙ্গীকার, রামের বাড়ী 

সন্থদ্ধে 'বেতন? পর্যায়ত্ুক্ত ; আর রামের বাড়ী, শ্তামের ১০:০০০২ টাক] সম্পর্কে বেতন' মধো গণ্য। এইরূপ” 

ভাবে বেতন নির্ধারণ বাধহার-শাস্ত্র-সম্মত। 

1 চুক্তিকর্থার যোগ্যত| সম্বন্ধে ভারতীয় চুক্তি-বিষয়ক বিধানে এইরূণ বিধি দৃষ্ট হয়) যখ।,--":৮6:% 79৩1502 



প্াগ্ভারতেডিহাসে এক আদশ' রাজ্য । ৩২১ 

দদাপানী, উনার এবং অপগৃহীত ব্যক্রি__ইহাদের সহিত আমহারহিখাে আব 

হওয়। কদাচ কর্তব্য নছে।* মন্বাদি ্বৃতিগ্রস্থে এতদম্থরূপ উক্তি দৃই হয়... আও 

্রস্থৃতির নির্পাদিত ব্যবছার দিষিদ্ধ হইলেও যদি তাহারা প্ররূপ ব্যবছার- বিধানে: কোনও 

উপকার প্রাপ্ত হুইন্ধা। থাকে, তাহ! হইলে সে ব্যবহার সিদ্ধ হয়-অথ'শঞ্্রে পালকল্ে' 

এ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।  অর্থশাস্ত্রেরে আর একটী বিশেষ বিধি-'এজেন্ট বা 

এতিনিধির দ্বার! ব্যবহার সম্পাদন। কে' কাছার প্রতিনিধি ব্ূপে এইরূপ ্যবহারলম্পনন ৃ 

করিবার অধিকারী, তৎসঘন্ধে কৌটিগ্য যাহা বলিয়াছেন, নিষ্ে তাহা উদ্ধৃত হইল) বথা,__ 
£অপাশ্রয়বন্তিশ্চ কৃভাঃ, পিতৃমতা পুত্রেণ, পিত্রা পুত্রবতা, নিঙ্ুলেন ভ্রাতা, ্ 

কনিষেনাবিভক্তাংশেন, গতিমত্যা পুত্রবতা। চ স্ত্রিযা, দাসাহিতকা ভ্যাংঅপ্রাপ্তা- 

_ ভীতব্যবহারাত্যাং, . অভিশস্তপ্রত্রজিতব্যঙগ ব্যমনিভিশ্চান্তত্রনিন্থষ্টব্যবহারেভ্যঃ 1”. 
অর্থৎ,-_আশ্ররবত্তি বা আশ্রিত ব্যক্তিগণ, আশ্রয়দাতার অনুজ্ঞা অনুলারে তাহার প্রতিনিধি- 

স্বরূপ আশ্রন্মদাতার পক্ষে চুক্তি-ব্যব্ার সম্পঙ্ন করিতে পারে। পিতার প্রতিনিধিরূপে 

পুত্র, ভিন্ন-পরিবার-তুক্ত জ্ঞতি ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতিনিধি-স্বরূপ, একান্নবর্ভী কনিষ্ঠ ভ্রাতা 

জোষ্ঠ ভ্রাতার গ্রতিনিধি হইয়া! ব্যবহার সম্পাদন করিবার অধিকারী। স্বামীর রী 

স্ত্রী, পুত্রের পক্ষে মাতা, প্রভুর পক্ষে কর্মচারী ব ক্রীতদনঃ অগ্রাপ্তব্যবহার 'বঝ। 
নাবালক সাবালকের পক্ষে গ্রতিনিধি-স্বরূপ ব্যবহার-কার্ধ্য সম্পাদন করিলে লে ব্যবহার 
সিদ্ধ হইবে। এতভিনন বাহার] “অভীত-ব্যবহার” অর্থাৎ বাহার নির্দিষ্ট বয়ঃকাল অতিক্রম 
করিয়াছেন, অভিশস্ত (শাস্তিপ্রাণ্ত বাক্তি), প্রব্রজিত (সন্ন্যাসী ), বঙ্গ (বিকলেন্তি় 

ব্যক্তি) এবং বাপনী ( ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি) অন্ত কর্তৃক আদিষ্ট হইলে, তাহার পক্ষ হইয়া, 

টুক্তি-ব্যবছার সম্পন্ন করিতে পারেন। আর তাহাদের কৃত পে ব্যবহার অসিদ্ধ হয় না। 
মত্ত, উন্মত্ত, বুদ্ধ, স্থবির প্রভৃতি ব্যবহার-গ্থাপনায় বা ব্যবচার-সম্পাদনে অধিকারী নহে 

এবং তাহাদের নিষ্পাদিত ব্যবহার অসিন্ধ,_-মন্থু,। যাজ্ঞব্ধা, বিষ্ুত্,। গৌতম প্রভৃতি 
মংহিভাকারের ইহা অভিমত। এতদ্বিষয় পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কৌটিল্যের 
মতে, তাহারা অপর ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত হইলে তাহাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ ব্যবহার-. 

507016০6970. 91915 ০01 590800 2010, 81001157201 01500901960 1701) 2০207505078 ৮০ ৪ 
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*. উদ্মাদগ্রস্ত কর্তৃক সম্পাদিত বাবহার নিবিদ্ধ বলিয়া রথ বিহিত হইয়াছে বিশ্ব যাহারা সময় নি 

উদ্মাদখর্ত হয় এবং সময় সময় প্রকৃতিস্থ থাকে, তাহাদের প্রকৃতিস্থ থাকা সমে নিশন্ন ব্যবহার 'অসঙ্ধ হর নাঃ 

ভারতী চুক্তি-বিষয়ক আইনে তাহা বিখিবন্ধ হইয়াছে। আবার প্রকৃতি অথচ বোগাক্রাস্ব, জম ধখন. রোগ, 
ব্রণায় প্রলাপ বাকতে থাকে, সে মময় তাহার নিশ্পাদিত বাবহার সিদ্ধ নছে। ডাক, দত, 088 

. 8786৫ রিট 55০, তত | 

| ৬৯--৪১ 



২২ ভারতবর্ষ । 

সম্পাদন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। তাহারা স্বয়ং কোনও বিষয়ে চুক্তি-বাযবহার 

নিষ্পন্ন করিতে পারেন কিনা,--কোৌটিলা তাহ! বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নাই। সংহিতা 
্রন্থাদিতেও প্রতিনিধির দ্বারা ব্যবহার-স্থাপনার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। নারদাদি খষির 

মতে, পিতা! ভাতা! পুর্র বাঁ অপর কোন? নিযুক্ত বাক্তি নিয়োগকর্ভার প্রতিনিধিরূপে ব্যবহ্থার- 

সম্পাদনের অধিকারী । কিন্তু কেহ যদ্দি অনিযুক্ক হইয়! কাহারও পক্ষে বাবহার উপস্থিত 

করেন, তিনি স্ভায়তঃ দগুণীয় । এইরূপ ব্যবচ্ারে যদি বাবহার-উখাপনকর্তার পরাজয় হয়, 

তাহা হইলে তিনি তাহার ক্গতিপূরণ করিবেন। যাহার পক্ষে তিনি ব্যবহার উত্থাপন 
করিয়াছেন, তিনি সে জন্য দায়ী হইবেন নাঁ; তিনি ক্ষতি-পূরণ করিতেও বাধ্য নেন | 

বিষু-সংহিতায় প্রতিনিধি দ্বার! সাক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। নির্দিষ্ট সাক্ষী মুত বা 

দেশাস্তরগত হইলে, যাহারা তাহার বক্তব্য অবগত থাকিবে ভাহারাই গ্রমাণ--বিষুণতে এ 

বিধান দেখিতে পাই । তিনি বলিয়াছেন,--পউদ্দিষ্ট সাক্ষিপি মৃতে দেশান্তরগতে বা তদভি- 

ছিতজ্ঞাতার: প্রমাণম্ ॥* এতদ্বাহীত সংহিতা-গ্রন্থে এমন সকল অবস্থার বিষয়ও উল্লিখিত 

হইয়াছে, যেখানে পুর্ন পক্ষ ৰা প্রতিনিধি দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন সম্ভবপর ছিল ন1। 

অগ্রাপ্ত-ব্যবহার ও অতীতব্যবহার প্রভৃতি ব্যক্তির বাবভার-যোগ্যতা ছিল না,--সকল 

সংহিতায়ই তাহার উল্লে আছে। অভিশস্ত ও বহিস্কৃত বাক্তি যেমন €কৌটিল্য মতে 

জয়ং বাবহার-সম্পাদনের অযোগা বলিয়া! উক্ত হইয়াছেন, সংভিতাদির অমতেও তাহাদের 

সেই অধোগ্যত| নির্ণীত হইয়াছে) যীঞ্জঞবন্ধা (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৩ম শ্লে।ক ) বলিয়াছেন, 
"মত্তোম্মত্তার্ভব্যসনিবালভীতাদিযোজিতঃ। অসম্বদ্ধকুতশ্চৈব ব্যবহারে ন সিদ্ধৃতি ॥* 

অপর এক স্থতি-গ্রস্থে আছে,_প্যশ্চ রাঁজ্ঞা বিবর্জিত ভবেদাদঃ ধন্মবিত্তিরদাহত |” যাহারা 

রাজদণ্ডে দণ্ডিত অথব1 সমাজ-রহিস্কৃত, তাহারা মৃতের মধ্যে গণা ; আর সেই জন্ত তাহাদের 

সম্প।দিত বাবার সকল কালেই সিদ্ধ বলিয়! উক্ত হইয়াছে । তাহাদের নিষ্পাদিত 

ব্যবহার সম্বন্ধে কৌটিলা বিশেষ কোনও মস্তবা প্রকাশ করেন নাই। অপরের প্রতিনিধি- 

স্বরূপ তাহারা অপরের পক্ষে ব্যবহার সম্পাদন করিবার অধিকারী,--তিনি কেবলমাত্র 

ইহাই বলিয়াছেন। ত্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার-সম্পাদন-যোগ্যতা সম্বন্ধে কোটিল্ের অভিমত 

'্ুতির অনুসারী । নিষিদ্বস্থলে অপরের সহিত অর্থ-সগ্বন্ধে যুক্ত হওয়া স্ত্রীলোকের পঞ্গে 

্ায-বিগর্থিত,-+কৌটিল্য সে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের “বিবাহ-সংযুক্তে-_. 
প্রতিষধ অংশে এতছ্িষয়ের উল্লেখ আছে। রি 

অসাক্ষিক ভিন্ন অন্ত সকল প্রকার ব্যবহারেই সাক্ষীর প্রয়োজন; আর বিশেষ বিশেষ 

কাল ও স্থান ব্যতীত অসাক্ষিক ব্যবহার প্রমাণ মধ্যে গণ্য হয় না) পূর্ববর্তী অংশ- 
সমূহে এ সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হুইয়াছে। কিন্তু সে সার্গীরও 
প্রকারভেদ ছিল। সাক্গী--সত্য ও মিথ্যা! উভয়ই হইতে পারিত। 
মিথ্যাপাক্ষী স্থলে নানারূপ দণ্ডের বিধান শ্বতি-শান্ত্রে উক্ত হুইয়াছে। 

সে দণ্ড-ত্রাঙ্মণের পক্ষে একরূপ বিহিত হইত" ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা ছিল। 
খৈশ্টে্ পক্ষে একনপ এবং শুত্রের পক্ষে অন্তরূপ দণ্ডের বিধান বিধিবঞ্ধ হুইয়াছিল। 

লাক্ষোর 

প্রকার | 



প্রাগভারতেতিহাসে এক আঁদশ” রাজ্য । ৩২৩ 

কাম-ক্রে'ধ-লোভ-অনবধাঁনতা-কসজ্ঞানত| প্রভৃতি তেদে মিথা। সাক্ষ্য চারি ভাঁগে বিভক্ত । 

ক্রোধাধীন হইন্। মিথ] সাক্ষা দিলে তিন হাজার পণ, লোভাধীন মিথ্য। সাক্ষীর এক 

হাজার পণ, কামাধীন মিথ্যা! সাক্ষীর আড়াই হাজার পণঃ অজ্ঞানতা-বশতহঃ মিথ্যা লাক্ষী 

দিলে ছুই শত পণ এবং অনবধানতাবশতঃ মিথ্য! সাক্ষা দিলে এক শত পণ দণ্ডের বিষয়--- 

মন্তু বিচ্িত করিয়াছেন।* যাঁজ্ঞবন্কা এবং বিষুট এতদ্বিষয়ে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিম 

গিয়াছেন। তবে যেস্থলে সত্য-কথা কহিলে ব্রা্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তা বা শুদ্রের গ্রাণবধ হয়, 

সেস্থলে সতা অপেক্ষা মিথ্যা -কথনই প্রশস্ত; আর সে মিথ্াকথনে কোনও দণ্ড হুইবে না )--- 
স্বৃতিশান্তরকারগণের ইহা অভিমত । মনুসংহিতা, যাজ্জবন্ধা-সংহিতা। বিষ্ু-সুংহিতা, গৌতৃম- 
সুত্র ও বসিষ্ঠ-সংছিতা হইতে এতদ্িষয়ক শ্লোক-কয়টা যথাক্রমে নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল। 

"শূদ্রবিট্ক্ষত্রবিপ্রাণাং যত্র্োক্তৌ ভবেদ্বদঃ। 

তত্র বক্তব্যমনৃতং তদ্দি সত্যাদ্বিশিষ্যাত ॥'”- মন্তু। 

“বর্ণিনান্ত বধো! যত্র তত্র সাক্ষানৃতং বদেৎ। 

তৎপাবনায় নির্ব্বাপ্যশ্চরঃ সারল্মতো। ছিজৈঃ ॥৮-যাজ্ঞবঙ্কা। 

"প!চ্ষিণশ্চ সতোন পুয়ন্তে । বর্ণিনাং যত্র বধন্তত্রানাতিন ॥+১--বিষুঃ 

প্নানুতবচনে দোষে। জীবনঞ্েেন্তদ ধীনং 1*-- গৌতম | 

"এবখাহকালে রতিসম্প্রয়ৌোগে প্রাণাতায়ে সর্বধনাপভাঁরে । 

বিগ্রন্ত চার্থে অনৃতং বদেধুঃ পর্চানৃত্তান!ছরপাতকানি ॥*--বসিষ্ঠ। 
সপ 

* নিখা-লাক্ষা দেওয়। ও মিথা।-বাবহার-স্থাপন--চিরকালই দূষণীয়। প্রাচীন-কাঁলের ব্যবহার-শাস্তরে 
এতদ্বিষয় যেমন দগুরীয় বলিয়। বিহিত ; ফৌজদারী দণ্ডধিধি আইনের বিধান অন্ুলারেও উহ। তেমনি দণ্ডাহ 

বলিয়া পরিকীসত । দণ্ডবধি আইনের (17740121550251 0909 ) (বক্িম্ন অ'শে খিভিন্ন ভাবনায় যিভিম-বপ 

দণ্ডের বিধান আছে. এস্লে সে পকলের পুস্থান্ুপুষ্ঘ উল্লেখ শি্প্রয়েজন। সাধারণ ধিধি যাহা) তাহাই নিষ়্ে উদ্ধৃত 

করা হইল ; যখা,--+“৮/106 ৮61 17257007)811) 0156 15156 55106770510. 2109 5028৩ 01 এ 00010121 

[019০5601178 ০017 95131085155 09156 6৮10৩1708 001 005 0010056 011061178 0560. 113 2105 5090৬ 01 

2 109010151 0/006601186) 9৮911 15 00101510502 ৬107 1000011591)006170 06 6100617 05507110101) 001 

(তা উ1৮0) 2০৬ 8%6559 00 9৩৬61) 96215, 8009. 2211 5150 105 117016 00 1135) 2170 70861 

17061701017211 21565 0 05101102565 05156 65109100611) 213 00767 0955 5141) 6৩ 1099791550৫ 

1117 11700115017105606 01 5160758 95501107090 090 2 ভোরে) 01010 0085 68501)0 09 010)66 76815 

200 50211 2150 0৩ 111016 (0 ঠি,১-95০, 293, 

"৬%109৩৮০ ৮111) 1১000 19 08056 12180100929 ট615002501050110155) 02 023865 (01106 . 

11950100067) 2129 0/21015911100905601700 82510500050 70675027 08 1215615 00216৩55 87১ 

0৬:০০, ৮16 02৮1178 00101016660 2 00206) [00৭08 6080 00615500850 0715৬] 

8৪79000 00৮ 5000) 01005680108 ০0৫ 00285 5841050 0786170615909) 57051] 96 08015050 স 109 

1071011501000 5100 06 910051 88507119008 601 2 09000 91110 075% 505100, 00 5৬ % 615 5815, 80. 

91981] 9130 76 118015 00 ঠি৩১১ ০550, 22, . 

এইরূপ, সৃতাদণ্ডে দণ্ডিত হইবার উপষোশী মিখা! অভিযোগ উপস্থিত কগিলে, অভিযোগকারীর সাত 

বৎসর পর্ধাস্ত কারাদণ্ডের আদেশ হইতে পারে। এই প্রকার মকদদনা স্থলে নিথ্য সাক্ষী (দিলে পাক্সীর বাহজ্জীবঙ 
কাগাদও পর্যযত হইব।য় বিধি) দওবিধি আইনে বিধিবদ্ধ হষ্টযাছে। * 2 



৩২৪ জ্ডাঁরতঘর্ধ | 

অধুন! বেমন অর্থী, প্রত্যর্থী ও সাঙ্গীনের উত্তরাদি লিপিবধ্ধ করিবার গ্রগ বর্তমান আছে) প্চীন 
কালেও সে হ্রথার বিগ্তমানতার পরিচয় পাওয়া ষায়। এখন যেমন উত্তর লির্খিবার পর তাহা 

উত্তরকারীকে শুনাইবার ব্যবস্থা বিহিত আছে; প্রাচীনকালেও সে প্রথ। বর্তমান ছিল,-_ প্রমাণ 

পাওয়! যায়। গ্রস্থাত্তর হইতে একটা ক্লোকউদ্ধূত করিতেছি । কথিত হয়, স্লোকটা কাত্যা়ন 

কর্তৃক উক্ত হইয়াছিল।. কিন্তু আধুনিক সংস্করণে ক্লোকটা দৃষ্ট হয় লা। সে গ্বোকটা এই,__ 
"পুর্বপন্গং স্বভাষোক্তং গ্রাড়বিবাকোইভিলিখয়েৎ। 

পাুলেখেন ফলকে ততঃ পত্রে বিশোধিতম ॥৮ 

অর্থী, প্রভ্যর্ণী গ্রস্থৃতির উত্তর এ হিসাবে গ্রথমে পত্রে লেখা হইত মা। গ্রথমতঃ 
গ্রাড়বিবাক্ বা বিচারক মুত্তিকাঁফলকে উহা! লিখিয়া লইতেন। পরে উত্তরকারীকে 

উহ! গুনাইতে হইত। উত্তরকারী যদি বিশুদ্ধ বলিয়া শ্বীকার করিত) তাহা হইলে সে 

উত্তর পত্রে লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু গ্রত্যণী কোনও উত্তর না দিলে, অথাঁর 
দাবী সপ্রমাণ হইয়। যাইত । শ্মর্থী যদ্দি তাহার ভাষার কোনও পরিবর্ভন সাধন করিবার 

অভিলাষী হইতে, তাহা হইলে গ্রত্যর্থীর উত্তর-দানের পুর্বে তাহার বর্ণিত ভাষার ইচ্ছামন্ত 
পরিবর্তন সাধন করিতে পারিত। কিন্ধ প্রত্ার্ীর উত্তর-দানের পর আর কোনও 
পরিবর্থন চলিত না।* ছলে, বলে বা! ম্ভবোক-বাক্যে যে সকলব্যবহার সম্পন্ন হইত, 

তাহা! অসিদ্ধ__স্ৃতি-শান্্রকার ও অর্থশাস্্কার সকলেরই এই অনভ্মত।. মন্গু বলিয়া" 

ছেন,--'বলপুর্বক যাহা কিছু দত্ত হয়, বলপুর্বক যাহ কিছু ভূক হয়, বলপুর্রবক যাছ? 

কিছু লিখিত হয়ঃ_-বলপুর্বাক যাহ! কিছু কৃত হয়) তাহার সকলই অকৃত বা অদি্ধ। 
“বলাদ্দত্তং বলাসুক্তং বলাদ্ধচ্চাপি লেখিতম্। সর্বান্ বলকৃতানর্ধানকতান্ মন্তুরত্রবীৎ ॥" 

এই সকল বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্ত প্রাড়বিবাক স্বেচ্ছা ক্রমে উভয় পক্ষেরই অমানিত তৃতীয় 

ব্যক্তিকে ব্যবহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন। 'আর সেই ব্যক্তি যদি যথাদৃত 
ও বথাশ্রুরত সত্য কথ! বপিতেন, তাহ! হইলে তাহার সে উত্তর সমাদৃত ₹ইত। 

যাবছায-স প্রমাণে দ্বিবিধ ক্রিয়ার বিষ শাস্-গ্রস্থাদিতে উল্লিখিত হুইয়াছে। প্রথম--মামুষী) 

হিতীর--দৈবী। সাক্ষী লেখাদি দ্বারা যে ব্যবহার সগ্রমাণ কর! হয়, সেই সাঙ্গী-লেখাদি 

প্রমাণ মানুধী। আর যেখানে সাক্ষী বা লেখ্য কিছুই নাই, সেখানে দিব্য বা শপথ দ্বার! 

ও বিচারাদালতে আজিকালি যে পঞ্চতি অনুস্থত হয়, প্রাচীন পদ্ধতি হইতে তাহা একটু স্বতন্ত্র, প্রতার্থীর 

উত্তর দিবার পূর্বের গথী ভাষার আবগ্তকমত পরিবর্তন ধাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু দেওয়ানী কার্যাবিধি 

আইনের 'প্লিডিং অংশে দেখ। যার, অর্থা ও প্রত্যর্থী যে কোনও সময়ে ভাষার পরিধর্তন-সাধন করিতে পারেন। 

এ সন্বন্ধে নিষ্ধে কয়েক ছত্র উদ্ধত হইল,--"7005 009৮6 17587 ও 29) 5058৩ ০৫6 1076 07০০560178 

110৬ ৩1৮6: 080০ 8161 ০7 5590. 013 01580176510 3801) 10810551800 00 50000 

181775 লও 10295 0830 20 5811 ৪৫০৮ 2215730075005 5911 6৩ 0050৩ 35 চল) 0৩060655578 

19৫173৩090৩ 01. 061:517010128 606 2621:00551101075 15 00177055153 1050৩51) 26 

75055. শ্রতার্থীর, উত্তরের আ.বগ্তকানুরূপ পরিবর্তন-সাধনের বা সংশোধনের বিহয় শ্বৃতি-শাগ্রাদিতে বিশেষ 

ছি উল্লিখিত .. হয় লাই।. কিন্তু এখনকার বিধান মনে 5, ও প্রতারথী উতর নি ভাষার ও উদ্ধরের 

আআ বগ্তক-ম়্ পরিবর্তন-লীধন কযিতে পায়েল |. | 



গ্রাগ ভারতেতিহাসে এক আদশ রাজ্য । ৩২৫ 

বাবার নিষ্পন্নের ব্যবস্থ। হয় তাহাই হইল দৈব্য। বিষয়টী সুগম ও সহজবোধ্য করিবার 

নিমিত্ত মনু-সংহিতা হইতে একট শ্লোক (৮ম অধ্যায়, ১০৯ম প্লোক) উদ্ধৃত করিতেছি? যথা,-- 
| “অসাক্ষিকেযু তর্পেযু মিথো বিবদমানয়োঃ। 

ন বিন্দংস্তত্বতঃ সত্যং শপথেনাপি লম্তয়েৎ ॥* 2 

'্সাক্ষিক সর্বপ্রকার বিবাদ-স্থলেই মন্থু দিবা-ধারণের বাবস্থা করিয়। দিয়াছেন। কিন্ত 

যাজ্তবক্কোর বিধান অন্থরূপ। তিনি বিশেষ বিশেষ স্থলে, রাজদ্রোহ ব্রঙ্গহতা! প্রভৃতি গুরুতর 

অভিযোগ সম্বন্ধে, দিবা-ধারণের বাবস্থা দিয়াছেন। এ সব্থন্ধে তাভার উক্তি (২য় অধ্যায় ),-- 

“মহাভিযোগেঘেতানি নীর্ষকস্থেহভিযোক্তারি ॥' ৯৭ ॥ 
“নৃপার্থেঘভিযোগে চ বহেঘুং শুচয়ঃ সদ। 0৮ ১০১ ॥ 

বিষ্সংহিতার মতেও গুরুতর অভিযোগ ভিয় অন্ঠর দিবা-গ্রহণের গরয়োজনীয়ত। দৃষ্ট হয় না। 
কিন্ত যে ক্ষেত্রে প্রত্যর্ীর নির্দেশমত অর দণড-গ্রহণে ্ীকার করিতেন, সে ক্ষেত্রে দিব্য প্রমাণ 
প্রশস্ত ছিল। তবে, শুরুতর অভিযোগাদি বিষয়ে 'অর্থীর এরূপ শপথের আবশ্তক হইত না। 
দিব্য দ্বারা বাবহার-নির্ণয় সে ক্ষেত্রে সাপারথ নিয়ম মধো পরিগণিত ছিল। স্থুল-দৃষ্টিতে দেখিলে, 
গুরুতর অভিযোগ ভিন্ন অন্ত ক্ষেত্রে, সাক্ষী প্রভৃতি স্থলে, দিবা-গ্রামাণের অনাবশ্ঠাকতার বিষয় 
সকলেই একবাকো স্বীকার করিয়াছেন। আর একটী কথা-_চুক্তি-ব্যবহার-সংক্রান্ত। চুক্তির 
প্রকৃতি সঙ্গন্ধে শান্ত্রকার যে বিধানের উল্লেখ করিয়াছেন, তদসুসারে সর্বপ্রকার করণই 
চুক্তির অন্তভূক্ত হয়। অর্থশান্ত্রে ও স্বৃতিশগ্রস্থ(দিতে খণাদান, বিক্রয়, নিক্ষেপ, উপনিধি, 
গ্ররতিভূ, সন্ভুঘ-সমুখান, দাসকল্প, কর্্মকরকল্প প্রভৃতি চুক্তি-বাবহারের স্তভূর্তি হুইয়াছে। 

দায় প্রভাতও এক হিসাবে চুক্ষির অন্তর্গত। বন্ধকও চুক্তি-পর্য্যায়ভূক্ত। 
চুক্তি-নিষ্পাদিত ব্যবহার-বিশেষে গ্রতিতূর আবশ্কতা অসুভূত হয়। প্রান সংহিতা- 

গ্রন্থে খণাদান-সংক্রান্ত বিধানে প্রতিভূর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। অবন্থা-ভেদে কৌটিল)ও 

গ্রতিভু বা জামিনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু ভাহাও খন, 
প্রতিভু ্ রঃ 
প্রদঙ্থ। দান-বিক্রয় প্রসৃতির প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে । প্রাচীনকালে খণদান্ 

ও খণ-গ্রহণ যুখা ব্যাপার ছিল। শান্্কারগণ তাই এ সংক্রান্ত বিধি- 
নিষেধ সমূহ প্রথমে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন )--খণ-প্লীকরণের বাহুলা দৃষ্টে এই ধারণাই 

প্রবল হয়। প্রতিভু তিন প্রকার-_দর্শন-প্রতিতু, প্রতার-প্রতিভু ও দান-প্রতিভু। এতত্থযতীত 

ষে প্রতিভু, তাহ “আধি' নামে অভিহিত হইয়াছে। ক্সপরাধী ধুত হইয়াছে) যিনি তাহাকে 
আবশ্তক মত দেখাইয়! দিবার অঙ্গীকারে প্রতিভূ বা জামিন: হন, তিনি--দর্শন প্রতিভূ। 

খণদান স্থলে, খণদাতার অবিশ্বান উৎপন্ন হইলে ধিনি 'প্রতিভু হইয়া বলেন,_“এ ব্যক্তি 

ঠকাইবে না, হইছা?কে খন দিতে পারেন, ইনি বিশ্বালী।--তিনি গ্রচ্যর-প্রতিভূ। আর. 

খাণকারী খণ না দিলে, আমি তাহ! দিব এইরূপ অঙ্গীকারে বিনি প্রতিতু বা! জামিন হন, 

তিনি দান-প্রতিতূ। এতান্তন্ন দম্পতি, অলঙ্কার প্রভৃতি বন্ধক রাখিলে, এ সম্পি দা অলক্কার 

'আধি” নামক জামিন পর্যযাধতুক্ত হয়। পূর্বোক্ত আিবিধ গ্রতিদ্ধুর দাঘিত্ব-লনবদ্ধে সংহিভ-শাছে 

নান। বিধান বিহিত আছে। খপকারী বন্দি খা-পরিশোধ ন! করে, কাছ হইলে অতিভূকিগেন 



৩২৬ ভারতবর্ষ । 

নিকট তইতে এ খণ আদায় হইবে। প্রতিতুগণের মৃড্া হইলে, তাঁহাদিগেষ উত্তরাধি- 
কারিগণ এ খণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হছইবেন। এ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন; যথ!,-- 

“যো যন্ত প্রতিতৃস্তিষঠেদর্শনায়েহ মানবঃ। অপর্শয়ন স তং তন্ গ্রযচ্ছেৎ শ্বধনাদৃণম্ । 

দর্শন প্রাতিভাব্যে তু বিধিঃ স্তাৎ পূর্বচোদিতঃ। দীন গ্রতিভূবি প্রেতে দায়াদানপি দাপয়েৎ। 

অদাতরি পুনদ্ণাত! বিজ্ঞাত গ্রকূতাবৃণম্। পশ্চাতপ্রতিভূবি প্রেতে পরীগ্সেৎ কেন ভেতৃনা ॥ 

নিরাদিইধনশ্চেৎ তু প্রতিভূঃ হ্যাদলং ধনঃ। স্বধনাদেব তদগ্যান্লিরাদিষ্ট ইতি স্থিতিঃ ॥* 

অর্থাৎ,-'যে যাহার দর্শন-প্রতিভু বা হাজির জামিন থাকিবে, সে যদ্দি যথাকালে 

অধমর্ণকে উপস্থিত করিয়া না দিতে পারে, তবে উত্তমর্ণের খণ তাহাকে দিতে হইবে। 

দান-প্রতিভূ সম্বন্ধে বিধান এই যে, পিতা মাল জামিন রাখিয়া মরিয়া গেলে পুরা 

দায়াদগণকে এ খণ দিতে হইবে। যদি দর্শন-প্রতিভূ বাঁ প্রতায়-প্রতিভু অধমর্ণের নিকট 

হইতে খণ-শোধনের উপযোগী উচিত ধন গ্রহণ করিয়! গ্রতিভু হইয়া মরিয়া যান, তাহা 

হইলে পুত্রগণকে অর্থ দ্বারা উত্তমর্ণের খণ দিতে হইবে | এতৎ-সন্বন্ধে যাজবন্ধা, মন্গুর 

সহিত একমত। তিনিও বলিয়াছেন,_-দর্শন-প্রতিভূ বাঁ দান-প্রতিভূ যদি আপনাদের 

কথা ঠিক ন! রাখেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহাদের দ্বারা উত্তমর্ণের অর্থ দেওয়াইবেন |; 

কিন্ত গ্রশ্ন উঠিতে পারে,_যদ্দি ইতিমধো তীাহাদিগের পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাহ! হইলে 

কিরূপ বিধান বিহিত হইবে? ততুত্তরে যাজ্ঞবন্ধা বলিয়াছেন,--“দানের গ্রতিভূর অভাবে 

তৎপুত্র দ্বারা রাজ! উত্তমর্ণের প্রদত্ত ধন দেওয়াইবেন। এ সম্বন্ধে যাজ্ঞবন্ধোর উক্তি ; যথা,-- 

“দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রতিভাব্যং বিদীয়তে । আদৌ তু বিতথে দ্বাপাবিতরস্ত সুতা অপি॥ 

দর্শন প্রতিভূর্ধত্র মৃতঃ-প্রাতায়িকোইপি বা। ন তথ পুত্র ্কণং দদথার্দছার্দানায় যে স্থিতাঃ 0৮ 

বিষ্ু-সংহিতাঁয়৪ সেই একই উক্ত দেখিতে পাই। বিষু৪ বলিয়াছেন,__দর্শনে, প্রায়ে ও 

দানে গ্রাতিভূত্ব বিহিত হয়। কথ| ঠিক না থাকিলে অর্থাৎ অধমর্ণ উত্তমর্ণের খণ না দিলে 

(রাজ। উত্তমর্ের প্রদত্ত অর্থ) প্রথম দুই জনের নিকট হইতে দেওয়াইবেন।, যথা, পদর্শনে 

: প্রতায়ে দানে প্রাতিভাবাং বিধীয়তে । আছো তু বিতথে দাপ্যাবিতরস্ত সুতা অপি॥* কিন্তু 

বু বাক্তি ধে স্থলে প্রতিভূত্ব গ্রহণ করেন, তথন তাহার বিধান অন্যরূপ। মন্ুতে এ সম্বন্ধে 

(কোনও বিশেষ বিধি দৃষ্ট হয় না। গৌতমাদিও কোনও বিশেষ বিধান বিধিক্দ করেন নাই। 

কেবল যাক্বন্ধ্য ও বিষণ সংহিতাদ্বয়ে এততসম্থন্থে স্বতন্ত্ররূপ ব্যবহারের বিষয় উথিত হইয়াছে। 

যাজ্ঞবন্ক্য বলিয়াছেন,_প্বকুবঃ হ্যার্যদি স্বাংশৈদত্যঃ প্রতিভুধো ধনম্। একচ্ছায়াশিতেঘষু 
ধলিহা যথ। রুচিঃ॥৮ অর্থাৎ, যদ্দি অনেক বাক্কি অংশ নিপ্দেশ করিয়া একজনের গ্রাতিতৃ 

হয়। 11 হইলে, যে যেরূপ অংশে প্রাতিভু, সে সেইরপ দিবে। আর যদি বিশেষ অংশ 

নি্দে”; ॥; করিয়া সকলে মিলিয়া অধমর্ণের সদৃশ হয়, তাহা হইলে উত্তমর্ণের অভিপ্রায় 
অনুসারে প্রতিভূগণ অর্থ দিতে বাধ্য ।” ঘেখানে কোনও .অংশ নির্দি হয় নাই? সেখানে 

উত্তমর্ণ ইচ্ছা করিলে কোনও এক ব্যক্তির নিকট হইতে সমস্ত খণ আদায় করিতে 
পারেন; অথবা, কাহারও নিকট .অল্ল, কাহারও নিকট আধিক,--এইরূপ, হিসাবেও খগ 

গ্রহণের অধিকারী আবার তুল্যাংশে জাদায় করিতেও. তিনি সম্পূর্ণ যোগা $--পত্ভৃবন্তঃ 



প্রাগ্ভারতেতিহাসে এক আদ রাজ্য । ৩২৭ 

সংহিতাকারের ইহাই অতিপ্রায়। বিঞ্ু-সংহিতায়ও এ অভিমত ব্যক্ত হুইয়াছে। এতৎসঙ্বন্ধে 
সংহিতার উদ্ভি ; যখ1,--“বহবশ্চেৎ প্রতিভুবে! দ্যন্তেহথং যথাক্কৃতম্।. অথেহবিশেধিতে ত্েষু 

ধনিকচ্ছন্দতঃ ক্রিয়াঃ॥* অর্থাৎ,-বছ ব্যক্তি গ্রতিভূ হইলে, যে যেরূপ অর্থ দিতে অঙ্গীকার 

করিবে, সে সেইরূপ অর্থ প্রদান করিবে । আর অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উল্লেখ না থাকিলে, 

ধনীর অভিপ্রায় অন্ুলারে কার্ধা হইবে ।” ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বিশেষ বিশেষ 

স্থলে প্রতিভুর উত্তরাধিকারিগণ পিতৃকৃত প্রাতিভাব্য খণ-প্রদানে বাধ্য হন না। পূর্বে (৩*২ম 
পৃষ্ঠায়) যে 'মাক্ষিক' খণের বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ! এই পধ্যায়ের অন্ততূকক্ত করা 
যাইতে পারে। * মনু এতৎসদ্বান্ধ বলিয়াছেন,__ 'দর্শন-প্রতিভূ হেতু ধন দিতে হইলে, ভগ্ড 

গ্রভৃতিকে পরিহাস জন্য বৃথ। দানে, দ্যৃতত্রীড়া বা স্ুরাপান নিমিত্ত দেয়, দগ্ডনিমিত্ত দেয় 
এবং শুরুর অকশেষ--পিতৃকৃত এই সকল দেয় পুর্রকে দিতে হইবে না মনুসংহিতা হইতে 

নিয়ে এতৎসংক্রান্ত একটা শ্লোক (অষ্টম অধ্যায়, ১৫৯ম শ্লেক ) উদ্ধৃত করিতেছি ) যথা,-- 

« প্রাতিভাব্যং বৃথাদ্দানমাক্ষিকং সৌরিকঞ্চ যৎ। 
দণ্ডশুক্কাবশেষঞ্চ ন পুতে দাতৃমহ্তি ॥” 

যাজ্ঞবন্ধ্যের মতেও এই সকল পিতৃঞ্ধণ উত্তরাধিকারিগণ পরিশোধ করিতে বাধা নহেন। 

তিনিও বপিয়াছেন,_-“নুরাকামদ্যুতরুতং দণ্শুক্কাবশিষ্টকম্। বুথাদানং তখৈবেহ পু: 

দগ্তান্ন পৈতৃকম্ 8” গৌতমের মতে উত্তরাধিকারী খণ পরিশোধ করিতে বাধ্য 

তবে সে খণ যদি পিত।র জামিনী জন্য হয়ঃ অথবা পিতার বাণিজ্যের জন্য যদি কিছু 
রাজকর দেয় থাকে, কিম্বা মদের দোকানে বা দাাতকারীর নিকট পিত। যদি খণী হুইয়! 
পরলৌক গমন করেন, অথবা পিতার যদি কিছু রাজদগ দেয় থাকে? তাহা হইলে পুত্র 
বা উত্তরাধিকারিগণ মে খণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবে না। গৌতম বলিয়াছেন।_ 

প্খকৃথভাজি খণং প্রতিকুষ্যুঃ। প্রাতিভাব্যবণিক শুক্ষমগ্যদ্াতদণ্ডান পুত্রানধ্যাভবেয়ুঃ ॥৮ 

বসিষ্ঠেরও রূপ আদেশ। তিনিও বলিয়াছেন,_-পপ্রতিভাবাং বুথাদানমাক্ষিকং সোরিকঞ্চ 

যৎ। দণ্ডশুন্কাবশিষ্টেন ন পুত্র! দাতুমহতীতি ॥* অথণ,--পিতার প্রাতিভাব্য বা দর্শন 

ও প্রতায় প্রাততু-জনিত দেঁয় অর্থ, বৃথা-দান, দযুত-খণ, সুরা-খণ, রাজদণ্ডের অবশিষ্ট 

দেয় এবং শুক্কের অবশিষ্ট দেয় আর পুত্র দিতে বাধা নহে ।” বিষুঃ-সংকিতায় ইহার কোনও 

উল্লেখ নাই । তাহাতে মনে হয়, সে সময় এ বিধানের কঠোরতা আনকটা শিথিল হুইয়াছিজা। 

কিন্ত আজি-কালি যে প্রকার খণই হউক ন! কেন, উত্তরাধিকারিগণ তাহ! দিতে বাধ্য। 

এথন পুর্বব-বিধি পরিবন্তিত হইয়াছে । ইহার পাঁরবর্তনের আবশ্ঠকতাও অনুভূত হুয়। খআক্ষিক 

খণের বা বুখা-দানের অজুস্থাতে সকল প্রকার খণই অনাদদেয় হইতে পারে । প্রমাণ দ্বারা 

সিদ্ধ করিতে পারিলেই যখন খণমুক্জধ হওয়ার পক্ষে কোনও সংশয় ছিল না; তখন 

প্রমাণবলে যৌজ্িক খণকেও আঙ্ষিক, সুরাপান-জনিত বা বৃথাদান-জনিত খপ প্রভৃতির 
পর্ধ্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারিত। বোধ হয় এই সকল বিষয়ের সমাক্ আলোচনা! করিগ্নাই 

ক এই ্রস্থের ৩৩২ ৩৩২, পৃষ্ঠায় 'মাক্ষিক? শব্দের উল্লেখ কর1 হইয়াছে । ূ 'মাক্ষিকঃ ০] ধাবহার-শাহ-সত 

নহে । 'না্ষক' শন মু্বাকর- প্রমাদে “মাক? রূপে যুদ্রিত হইয়াছে। 



৩২৮ ভারতবর্ষ । 

পরবন্তিকালে বাবছার-শান্ত্রকাগগণ সব্বপ্রঞার খণে উত্তরা(ধকারীর ব| স্থল1ভিধিক্জ ব্যকির 

মারিত্বের বিষণ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। 
গ্রাতিভুর অপর পর্য]ায়--আধি। প্রাচীন ব্যবহার-শান্ত্রে আধি--বন্ধকীয় 'জব্য বলিয়া 

ব্]াথ্যাত হুইয়াছে। থগাদান প্রভৃতি গ্রসঙ্গেই গ্রধানতঃ ইহার উল্লেখ । সংহিতা-শাস্ত্রকার 

ও অর্থশান্ত্রকার খণ-গ্রসঙ্গে আধির উপযোগিতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। 

স্বাবর-অস্থাবর ভেদে আধি দ্বিবিধ । আধি সম্বন্ধে কৌটিল্য শ্বতন্ত্রভাবে 

বিশেষ কোনও নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন নাই। তবে খণ এবং নিক্ষেপ ও. 
উপনিধি প্রসঙ্গে তিনি যে সকল বিধ-বিধান প্রবস্তিত করিয়াছেনঃ তাহ হইতে "আধির' 

বিধান নখ্বন্ধে কিছু কিছু আভায পাওয়া যাঁয়। কিন্তু পূর্ববর্তী সংহিতাকারগণ 'আধি? সম্বস্থ 
(বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। আধি ব! বঙ্ধকীয় দ্রব্য যদি উত্তমর্ণ ব্যবহার করেন 

অথবা বিক্রয় করেন, অন্তত্ঞ বন্ধক দেন অথব! হারাইয়! ফেলেন, কিংবা যদি তাহার নিকট 

হইতে এ দ্রব্য দম্যুতে অপহরণ করিয়৷ লইয়! যায়; তাহ! হইলে উত্তমর্ণ তাহার কিরূপ 

ক্ষতিপূরণ করিবেন এবং আধ প্রত্যর্পত ন! হইলে অধমর্ণ খণ-পরিশোধে বাধ্য হইবে 

কি না;--কোৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে তৎসংক্রান্ত কতকগুলি সাধারণ বিধি দৃষ্ট হয়। এ 
সম্বন্ধে তিনি যে করটী নিয়ম নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহা! এই ;--'উত্তমর্ণ বন্ধকীয় দ্রব্য 

ব্যবহার করিতে পারিবেন--এরগ সর্ভঁ হইলে বন্ধকদাত। অধমর্থ যে কোনও সময়ে 

তাহ। ফিরাইরা লইতে পারিবেন; আর তৎকৃত সেই খণের জন্ত উত্তমর্ণকে কোনও সুদ 

দিতে হইবে ন!। কিন্ত পূর্বোক্তরূপ বন্দোবস্তের অবিদ্বমানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধকীয় 
দ্রধ্য প্রতিগ্রহণ করিবার ব্যবস্থা । আর সেই নির্দিষ্ট সময়ের যে বৃদ্ধি বা সুদ হইবে, 

উত্তমর্ণ তাহা প্রণ্ড হইবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধো অধমর্ণ যদি উহ! ফিরিয়। পাইবার 

গ্রার্থন। করে, আর উত্তমর্ণ ষর্দি তাহা ফিরাইয়া না দেন; তাহা! হইলে কৌটিগ্য তীঁছার বার 

পণ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উত্তমর্ণের বিদেশে থাক সময়ে অধমর্ণ যদি তাহার বন্ধকীয় 

দ্রব্য গ্রহণ করিতে যান, তাহ! হইলে উত্তমর্ণের প্রাপ্য খণঃ গ্রামবৃদ্ধগণের নিকট গাচ্ছিত 

রাধিয়া, তিনি তাহার আধি লইতে পারিবেন। অন্তপক্ষে, বন্ধকীয় দ্রব্যের মুল্য নিদ্ধারগ 

করিয়া, গণের পরিবর্তে তাহা উত্তমর্ণকে বুঝাইয়! দিতে পারেন। এইরূপ ব্যবস্থ! হইলে 

পরে আর তাহাকে কোনও সুদ দিতে হইবে না। কালবশে বদন্ধকীয় দ্রব্যের-মূলোর 

হাস হওয়ার সম্ভাবন! বুঝিলে, বিচারালয়ের অনুমতি লইয়া! “আধিপাঁল' বা বন্ধকপরিদর্শন- 

কারীর সমক্ষে উহ! নিলাম-বিগ্রধ হইতে পারিবে । - এইকপ বিক্রয় উত্তমর্ণের বা বিশিষ্ট রাজ- 

কর্মগারীদিগের সমক্ষে হুইবার বিধান, অর্থ-শান্ত্রকার প্রদান করিয়াছেন। স্ুলতঃ, আধি বা 
বন্ধক দন্বন্ধে কৌটিলোর ইহাই অভিমত ছিল। কৌটিল্যের মতে স্থাবর আধি--গ্বিবিধ। 

বিনা-পরিশ্রমে বাহ! হইতে তূম্বামীর কিছু সঞ্চয় হয়,তাহা প্রথম পর্ধ্যায়ের অস্ততুক্ি। 
“আর পরিশ্রমের দ্বার! যাহ হইতে কিছু সঞ্চয় কর] যায়ঃ তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্তরগত। | 

এইরূপ দ্বিবিধ আধি বন্ধক দিয়। খখ-গ্রহণের ব্যবস্থা অন্ত্রশান্্রকার বিহিত করিয়াছেন। 
উৎপন্ন প্রবোে সুদ নমেত মুলধন পরিশোধ হইলে উত্বমর্ণ এ জাঁধি অধমরকে কিরাটড। 

কোটিলা-মতে 
আধি। 
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দিবেন। আঅধমর্ণের সম্মতি ভিন্ন উত্তমর্ণ যদি বন্ধকী় দ্রব্য উপভোগ করেন) ত্বাহ! 

হুইণে সুদ দমেত মুলধন পরিশোধ হইবার পর ক্ষতিপূরণ লহ অতমর্ণকে সে আধি প্রত্যর্পণ 

করিতে হুইব্বে। * ভূমি গ্রস্ৃতি বন্ধক দেওয়া সম্বন্ধে অথশান্্রকার বলিয়াছেন, 

ভূত্বামী ভিন্ন অথাৎ যাহার জমিজমা! আছে তিনি ভিন্ন, অপর কাহারও নিকট ভূমি প্রভৃতি 

আধিরূপে প্রদান করিবে নাঁ। 'ব্রচ্মদেয় ৰা ব্রদ্ধোতর ভূমি ব্রদ্দোত্তরধারীর নিকটই 
বন্ধক দেওয়া বিধেয়। ্ | 

সংহিতাদির বিধান কোটিলোোর ধিধান হইতে কিছু ব্যাপক । মনু মতে, আধি ভোগ 

কর! রিধেয় লহে। তবে যদি অধমর্ণ ভোগার্থ কোনও দ্রব্য উত্তমর্ণের নিকট বন্ধক রাখিতে 

ূ চাঁয়ঃ তাহ! হইলে উত্তমর্গ সে আধি ভোগ করিবার অধিকারী । সে ্ষেত্রে 

এট উত্তমর্ণ তাহার প্রদত্ত খণের জন্ত কোনও নুদ গ্রহণ করিতে পারিবেন ন1। 
অপিচ, বহুকাল গত হুইলেও উত্তমর্ণ এ বন্ধকীয় দ্রব্য স্থানাস্তরিত বা 

বিক্রয় করিবার অধিকারী নহেন। অধমর্ণ যদি বলপুর্বাক আধি ভোগ করেল, তাহ! হইলে, 

খণের দুদ তো তাহাকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে; অধিকস্ত তাহার ভোগ-হেতু যদি 

আধির অন্থথ! হয়, তাহা হইলে অধমর্ণকে উহার প্রকৃত মুল্য দি সত্ষ্ট করিতে হুইবে। 

চ1হ্বামান্রই অধমর্ণকে গচ্ছিত বস্ত প্রদান কর! বিধেয়। উত্তমর্ণ সে সঙ্থন্ধে কালবিলম্ব 

করিবেন না। এতদ্দিময়ে মন্থ-সংহিতার উক্তি (অষ্টম অধ্যায়, ১৪৩ম--১৪৫ম শ্লোক); যথা, 

পন ত্বেবাধৌ সোপকারে কৌপীদীং বৃদ্ধিমাপু,য়াৎ। লচাখেঃকালসংরোধাললিসর্গোহস্তি ন বিক্রয় ং। 
ন ভোক্তব্যে। বলাধ।ধিভূ্জানে। বৃদ্ধিমুৎস্থজেৎ। মুল্যেন তোবক্েচৈনমাধিস্তেনো হস্তথ! ভবেৎ॥ 

আধিশ্চোপনিধিশ্চাভো ন কালাত্যয়মহতঃ। অপকার্ষেটা ভবেতাং তো দীর্ঘকালনবস্থিতো ॥ 
বিষ্ু-সংছিতায় অনেক স্থলে ইহার অস্রূপ উক্তি দুটি হয়। বিষুঃ-দংহিত1 মতে, স্থাবর আধির 

বাবস্থা অন্থরূপ। বিষু) বলেন,আধিকৃত ক্ষেত্রাদির আয়ে সুদ পরিশোধ হুইয়া যদি 

কিছু উদ্বর্ত থাক্ষে; তাহ হুইলেঃ অধমর্ণের সহিত আধি পরিত্যাগের কোনও সর্ না 

থাকলে, ভত্তমণ উহ! পরিত্যাগ করিবেন না। আর সদ পরিশোধ হুইন্না উদর্ত অংশে 

আদলও পরিশোধ হইবে--অধমর্ণের সঁহত উত্তমর্ণের যদি এইরূপ বন্দোবস্ত থাকে ) তাহ! 

হুইপে ক্রমে ক্রমে খণ পরিশোধ হওয়ার পরই উত্তদর্ণকে এ আধি পরত্যাগ করিতে হইবে। 
যে স্থাবর লম্পতি মাত্র সুদ পরিশোধ হওয়ার জন্ত আধিরূপে প্রদান কর! হয়ঃ সুদ 
পরিশোধ হুইয়া গেলেই সে আধি প্রত্যর্পণ করিবার বিধি বিঞু-সংহিতান্ধ বিধিবদ্ধ আছে।, 

বণপুব্ধক আধি-ভোগের বিষয়ে বিষুংও নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেল। বন্ধকীয় ভ্রব্য 
উপভোগ করিতে থাকিলে যে উত্তমর্ণ সুদ পাইবেন না,-বিষুরও তাহা! অভিমত। 

দৈবোপদ্রবে বা রাজোপদ্রবে আধ নাশ হইলে কআধমর্ণ সে আধির দাবী কারতে পারিবে না। 
কিন্তু তত়িনন অন্ত কারণে উহ! নষ্ট হুইলে উত্তমর্ণ তাহা! প্রত্যর্পণ করিতে বাধা । এ সম্বন্ধে 
/৪৪০৪৪০৫ (ষষ্টোহধ্যায়, ৫ম_-ঈম ক্লোকঃ) উক্তি নিম উদ্ধৃত করা" 0৪ ॥ বা, - 

তাহার আলোচন। ভষ্টব্। 

| ৬৯-..৪২ 
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 গআাধুপভোগে বৃদ্ধাভাবঃ। দৈবরাজোপধাতাদৃভে বিনষ্টমাধিযুস্তমর্ণে। 
দ্ভাৎ॥ অস্তবৃদ্ধ প্রবিষ্টায়ামপি। .ন স্থাবরমাধিমৃতে বচনাৎ। 
গৃহীতধনপ্রবেশার্থমেব যৎ স্থাবরং দতং তদ্গৃহীতধনপ্রবেশে দগ্ভাৎ | 

এ সম্বন্ধে বসিষ্ বিশেষ কোনও অভিমত ব্যক্ত করেন নাই। গৌতমও অতি সংক্ষেপে তাঁহার 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন।_-"মুক্তা ধির্নবর্ধতে দিংসতোহব- 

রুদ্ধন্ত চ চক্রকালবৃদ্ধিঃ কারিতাকায়িকাশিখাধিভোগাশ্চ কুসীদং।” অর্থাৎ,-আসল পরিশোধ 

করিয়! বন্ধকীয় বস্ত ছাড়াইলে আর ন্ুদ ,বাড়িবে না। পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি 
উত্তমর্ণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ঃ অর্থাৎ উত্তমর্ণ যদি পরিশোধ করিয়! না লয়, তাহ! হইলেও তাহার 

দুদ বাড়িবে না । কালবণে চত্রবৃদ্ধির ব্যবস্থ। হইতে পারে। খণকর্তার শারীরিক পরিশ্রম ব| 

বদ্ধকীয় বস্তর ভোগ দুদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে ।£ এতস্িন্ন গৌতমে আর অধিক উল্লেখ 
দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যাজ্ঞবক্ষোর ব্যবস্থা বনুব্যাপক। অর্থশাস্ত্রোক্ত সকল ব্যবস্থার বিধানই 
তন্মধ্যে তৃষ্ট হয়। আধি সন্বদ্ধে যাজ্ঞবন্ধ্য (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫৯ম--৬৫ম ক্লৌক) বলিয়াছেন, 

“আধিঃ প্রণশ্রেদ্ি গুণে ধনে যাঁদ ন মোক্ষতে। কালকালকৃতং নশ্েৎ ফলভোগো। ন নশ্তুতি॥ 

গ্রোপ্যাধিন্ডোগে নো বৃদ্ধিঃ সোপকারেহথহাপিতে। নষ্ট দেয়ে! বিনষ্টশ্চ দৈবরাজকৃতাদৃতে॥ 
ক্আাধেঃ শ্বীকরণাৎ সিদ্ধী রক্ষ্যমানোইপ্যসারতাম্। যাতশ্চেদন্ত আধেয়ে! ধনভাগ বা ধনী ভবেৎ॥ 

চরিত্রবন্ধককৃতং সবৃদ্ধা। দাপয়েদ্ধনম্। সত্যন্কারকৃতং দ্রব্যং দ্বিগুণং প্রতিদাগয়েৎ ॥ 

উপস্থিতন্ত মোক্তব্য আধিস্তেনোহন্যথ! ভবেৎ। গ্রয়োজকেহসতি ধনং কুলেন্তস্তাধিমাগুয়াৎ।॥ 
ততকাঁলকৃতমূলো! বা তত্র তিষ্ে্রবৃদ্ধিকঃ। বিনাধারণকাছ্াপি বিক্রীণীত সসাক্ষিকম্॥ 

যদ! তু দ্বিগুগীভূতমুণমাধে তদ1 খলু। মোচ্য আধিত্তহৎপন্ে প্রবিষ্টে দিগুণে ধনে॥* 
অর্থাৎ,-_'বৃদ্ধি বা ল্দ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেলেও অধমর্ণ যদি আধি মোচন না করে, তাহা 

হইলে সে বদ্ধকীয় দ্রব্য নই হইয়া যায়। তাহাতে অধমর্ণের আর কোনও শ্বত্ব থাকে 

না। বদি নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধক মোচন করিবার প্রতিশ্রতি থাকে, আর যদি সেই নিপ্ধীরিভ' 

সময়ের মধ্যে আধি মোচন করা না হয়) তাহ! হইলে নির্দিষ্ট সময় অন্তে সে আধিতে 

আর পুর্বগ্বামীর অধিকার থাকিবে জা। যে আধির বা বন্ধকীয় দ্রব্যের ভোগ হয়, 
তাহাতে অধমর্ণের শ্বত্ব কদাচ নষ্ট হয় না। অগ্রকাহ্ব আধি ভোগ করিলে এবং প্রয়ো, 

জনীদ আধি অব্যবহার্ধ্য করিয়া দিলে, সেই আধি গ্রত্যর্পণের সময় পুর্বববৎ করিয়া দিতে 
হইবে; অর্থাৎ অধমর্ণ যে অবস্থায় প্রদান করিয়াছিল, উত্তদর্ণকে সেই অবস্থায় তাহ ফিরি 
দিতে হইবে । একেবারে নষ্ট, হই গেলে অধমর্ণকে তাহার উপযুক্ত মুল্য দিতে হইবে। 

কিন্তু দৈবন্কত বা রাগকৃত উপড্রবে বিনষ্ট হইলে, সে আধি আর ফিরাইর! দিতে হইবে 
না। উপভোগেই আধিগ্রহ্ণ সপ্রমাণ হয়। আধি যত্বপূর্বক রক্ষিত হইলেও যদি অসার 
হইয়া পড়ে অর্থাৎ সুদ সমেত আপলের তুলনায় যুল্য অল্প বলিয়া বোধ হয়, তাহ! হইলে, 
অন্ত আদি বন্ধক রাখিরে অথব! উত্তমর্ণকে কিছু ধন দিতে হ্ইবে। উত্তমর্থকে নির্দল- 

চরিত জানিরা ধমর্ণ বি অধিক যুলোর দ্রধা বন্ধক রাখে এবং তত চলনায় কম ধন গ্রহণ 

করে, তাহা হইলে দ্বিগুণ শু সমেত বুলধন দি বন্ধক-দ্রব্ ঘোচন করি! লইডে পাবে । 
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জর্থাং গৃহীত ধণপরিমাণের হিগুণ পদ হওয়! পর্যন্ত আধি উপ্তষর্ণের নিফট থাকিতে 

পারিবে) আক তাহাতে সে আধি নষ্ট হইবে না। সে স্থলে: উত্তমর্ণের সহিত সে 

সন্ধে কোনও নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ না হইলেও চলিবে। আবার পত্য স্থলে অর্থাৎ যদি, 
সর্ব হয় যে, ঘিগুণ সুদ হইলেও অধমর্ণ তাহ। প্রদান করিয়া! আধি ফিরাইয়া লইবে, তাছায়. 
প্রদত্ত বন্ধক দ্রব্যের যেন কোনও অপলাপ ন! হয়; সে স্থলে সত্যমত দ্বিগুণ দিয়া অধমর্ণ 
অধি মোচন করিতে পারিবে । নু্দসমেত মুলধন লইয়া উপস্থিত হইলে উত্তমর্ণ বন্ধক 

বন্ত ছাড়িয়!_দিবে। কিন্তু যদি সে তাহা না ছাড়িয়! দেয়, তাঁত! হইলে উত্তমর্ণ চৌরের সায় 

দণ্ডনীয় হইবে। উত্তমর্ণ উপস্থিত না) থাঁকিলে, উত্তমর্ণের বিশ্বস্ত লোকের নিকট এ ধন 

দিয়া অধমর্ণ তাহার আধি ফিরাইয়া লইবে। কিন্তু অধমর্ণ প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিবার 
উপযুক্ত লোক উপস্থিত ন! থাকিলে ফিন্বা আধি বিক্রয়ের দ্বারা অধমর্ণের খণ পরিশোধ: 

করিবার ইচ্ছা করিলে, উত্তমর্ণের অন্ুপন্থিতি হেতু স্বতন্ত্র পদ্থ! অবলম্বন করিবার ব্যবস্থ। 

ছিল। সেরূপ ক্ষেত্রে এ আধির মূল্য নির্ধারণ করিবার বিধান আছে। আধির উপযুক্ত 

মূল্য নির্ধারণ করিয়া, উত্তমর্ণের প্রত্যাবর্তন কাল পর্য্যন্ত উহ! পুর্ব উত্তমর্ণের নিফট 

রাখিবার নিয়ম, আর সে অবস্থায় উত্তমর্ণের মূলধনের হৃদ চলিবে লা। মূলধন সুদে বুদ্ধি 

পাইয়। দ্বিগুণ হইলেও, দ্বিগুণ বৃদ্ধি দিনা আধি গ্রহণ করিব) কিন্তু আধি যেন নষ্ট ন| 
হয়'-খণগ্রহণ-কালে অধমর্ণ যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হয়; আর দ্বিগুণ বৃদ্ধির 

পরও যদি মায় সুদ মুলধন প্রদান করিয়া আধি ফিরাইয়! না লয়) তাহ! হইলে, 
অদমর্ণের আন্পস্থিতি-কালেও, উত্তমর্ণ সাক্ষী প্রমাণাদি রাখিয়া! আধি বিক্রয় করিতে পারিবে। 

যখন বিনা-বন্ধক খণ বৃদ্ধি পাই! দ্বিগুণ হয় দড়াইবে, তখন ক্ষেত্রাদি বন্ধক রাখিতে 

হইবে। তছৎপয় দ্রবা দ্বার উত্তমর্ণের উক্ত ধাণ পরিশোধ হইবার পর উত্তমর্ণ এ আধি 

ছাড়িয়া দিবেন। 'এই আধি হইতে অধিক উৎপন্ন হয় তোমার লাত) অল্প উৎপন 

হয়। তোমার ক্ষতি' /মধমর্ণ যদি এরূপ কিছু সর্ত না করিয়া থাকে, আর যদি সেই 

আধিতে স্থিগুণ ফল উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে খু-শোধের পর উত্তমর্ণ ই আধি ছাড়ি! 

দিবেন।' অর্থশাস্ত্রের ও স্বতিশাস্ত্রের আলোচনায় বন্ধকীয় দ্রবা সম্বন্ধে যে করটী বিধানের 
আভা পাই, তাহা অধুনাতন প্রচলিত বাবহার-শাস্ত্রের ভিত্বি-স্থানীয় বছ। বাইভে, 

পারে। আধি বা বন্ধক দ্রব্য ভেগ করিলে, ভোগের অনুপাতে উত্তমর্ণেক খণ পরিশোধ .. 

হইবে, এতদ্বিষয় যেমন প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-শাস্ত্রে বিচি হুইয়াছিকা, তেমনই 

আধুনিক ব্যবহার-শাস্্রেও বিহিত আছে। বন্ধকীর সম্পত্তি হইতে উৎপর দ্রবোর ছার! 
দুদ পরিশোধ হইয়! গেলে অবশিষ্ট উদ্বৃ্তাং ংশ হইতে যৃল্ধন পরিশোধের ব্যবস্থা! ব্যবছার- 

শান্ত গ্রণেতুগণ করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ-রাজ-প্রবর্তিত অধুন। প্রচলিত খ্যবহার- "শাস্ত্রে 

বিধান সেই ভিত্তির উপর গ্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে। . 

বন্ধক সন্থন্ধে 'হস্তাস্তর় বিষয়ক" আইনে € 2125816) 91 7210051:206) বিশেষ শে দিম. 

বিধিবন্ধ হইয়াছে ॥ তাগুপারে বন্ধক দ্বিবিধ) প্রধম-লাধারধ (5100015) এযং খিক. ফলতোগািকার, 

€ 00568055870 ) । যেখানে খ্বণফানী বন্ধক সম্পান্থ ধণ্দাভ।কে প্রস্থান কয়েম না; অথচ ছা বহি" 
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গচ্ছিত সন্বন্ধে কৌটিল্ের বিধান কতবাংপে আধি-সংক্রান্ত বিধি-লিষেধের অনুসারী খাগ- 

সংক্রান্ত ব্যাপায়ে আধির উপযোগিত। ৷ অস্তান্ত বিশেষ বিশেষ স্থলেও উহার সার্্কতা অস্ুতৃত 
হয় বটে; কিন্তু খণ-সংক্রাস্ত ব! তৎসদৃশ ব্যপার বিষয়ে আধির বা বন্ধফের 

গ্রয়োজনীয়ত। ও সার্থকত| বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। গঙ্ছিত বিধি-_ 
সেরূপ নহে । গচ্ছিত-ব্যবহারে খণের ব! তৎসদৃশ বিষয়-ব্যাপারের উপ- 

যোগিত। পরিলক্ষিত হয় না । যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছ! করিলে আপনার বিশ্বস্ত বাক্তির নিকট 

মূলাবান দ্রব্যাদি গচ্ছিত রাঁধিতে পারেন; আর সেজন্ত খণ-গ্রহণের বা খণ-দানের কোনও 
গ্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। গচ্ছিত দ্রব্যের ও আধির ইহাই পার্থকা। উত্তর বাপার 

সম্পর্কে প্রায় একইরূপ বিধি। তবে স্থল-বিশেষে তাহার পার্থকা আছে। কৌটিলোর অর্থশান্তরে 

এবং মন্ছাদির সংছিতায় এততসধদ্ধে প্রায় অনুরূপ বিধান প্রবর্তিত হইযগ়াছে। তাহাদের মতে 

গচ্ছিত ছ্িবিধ--নিক্ষেপ ও উপনিধি | * উপনিধির সংজ্ঞা-নির্দেশ-কল্লে যাজ্ঞবন্থ্য বলিয়াছেন," 

প্বাসনস্থমনাখ্যায় হস্তেহন্তন্ত ঘদর্পিতম্। 

দ্রবাং তদৌপনিধিকং প্রতিদেরং ততৈব তত ॥* 

অর্পৎ।-বিপেষ বিষয়ণ ন| বলিয়া যে সকল বস্তু করওপেটিকাদির মধ রাখিয়া অপয়ের হক্ডে 

নান্ত হন্ন, তাহার নাম_-ওুপনিধিক | বাক্স-লিন্দুকাদির মধ্যে বন্ধ করিয়! সহি-মোহরাস্কিত 

ভাবে যাহ কিছু প্রদান কর! যায়__তাহাই উপনিধি-পর্ধ্যায়ভূক্ত । এরপন্থলে গচ্ছিত গ্রহণ- 

কারী জানিতে পারেন না৷ যে, ম্াঁসকারী তাহার হস্তে কি সামন্ী স্তস্ত রাখিতেছেন। স্যাতয়াঁং 

এইরূপ চুকি-সর্তে আবদ্ধ হন ধে, যর্দি তিনি খণ পরিশোধ না করেন। তাহ! হইলে খপদাত1 বন্ধকীয় ব্য 

বি্র় করিয়া! খণ পরিশোধ করিয়া লইবেন) সে স্থলে এইরাপ বন্ধক গ্র। আধি নাধারণ বন্ধক পর্যায়ভূত্ত। : 
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ভ্িষরে তাঁহার বিশেষ সতর্কত1 অবলদ্ধন প্রয়োজন। 'লিক্ষেপ'__উপনিধিয বিগরীত। 
সাক্ষাৎ-সন্বন্ধে কোনও বস্ত কাহারও নিকট অর্পণ করিলে তাহা নিক্ষেপ পর্ম্যায়ভূক্ত হয়। 

(নিক্ষিপ্ত ভ্রব্য নিক্ষেপকারীকে উপনিধির স্তায় কোনও প্রকার বাক্স-সিন্দুকাদিতে আবদ্ধ ধরিয়া 
দিতে হয় না। নিক্ষেপ-গ্রহণকারী নিক্ষেপের আঁকার, প্রক্কতি, গুণ প্রভৃতি সকল বিষয়ই 
্বগত হন; আর স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি উহা গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাই হইল-_নিক্ষেপ 
ও উপনিধির সাধারণ সংজ্ঞা। উভয়ের পাথক্য--ওপনিধিক দ্রবোর বিষয় গ্রহণকারী অনবগত 

এবং নিক্ষিপ্ত দ্রবোর বিষয় তিনি অবগত হুন। গচ্ছিত দ্রবা মাত্রই বিশেষ সাবধানতার সহিত 

রঙ্গিত হওয়া বিধি । শ্বেচ্ছ।-পূর্বক ইহ! সংরক্ষিত হইরার নিয়ম । এ বিষয়ে গ্রহণকারীর 
বাধা-বাধকতা কিছুই নাই। কিন্ত তাহ1 হইলেও তাহার দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। গচ্ছিত 

দ্রব্য নষ্ট হইলে তিনি সে জ্বন্ত দারী হইবেন। কোৌটিল্য এ সম্বন্ধে কয়েকটা বিধির উল্লেখ 

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,-_'রক্ষাকারী গচ্ছিত দ্রব্য "ব্যবহার করিতে পারিবেন না। 

তাহার ব্যবহারের দরুণ গচ্ছিত দ্রবোর কোনও ক্ষতি হইলে, তিনি সে ক্ষতিপূরণ করিতে 
বাধা । অপিচ, সে ক্ষেত্রে তাহার বার পণ দণ্ড হইবে। গ্রহ্ণকারীর অনবধানতায় বা ভ্রবোর 

বাবছারে উহার মুলা হাস হইলে, গচ্ছিত-গ্রহণকারী সে ক্ষতি পুরণ করিয়া দিবেন। সে 

ক্ষেত্রে দণ্ডের পরিমাণ ত্বিগুণ হইবে। গচ্ছিতৎদ্রব্য বন্ধক দিলে অথব। বিক্রয় করিলে চতৃ ৭ 
পঞ্চবন্ধ' দণ্ডের ব্যবস্থ! | গচ্ছিত-দ্রব্য নষ্ট করিয়া! ফেলিলেও তৎসন্বন্ধেও পূর্বোক্ত বিধি বলবৎ 

হইবে। কিন্তু গ্রহণকারী যদি শ্তেচ্ছাপূর্ব্বক উহ ফেলিয়। নষ্ট করেন, অথবা*বিনিময়ে অন্ত 

দ্রবা গ্রহণ করেন; তাহা হইলে গচ্ছিত-দ্রবোর যথ|-নির্দিষ্ট মুলা গ্ভানকারীকে ফিকাইয়া 

দিতে হইবে। তরে পপ্রেতবাসন গতং বা নোপনিধিমভ্যাভবেৎ।” টৈদেশিক আক্রমণ- 

কারী অথব] অন্ঠ কোনও শক্র কর্তৃক দেশ ধ্বংস হইলে বস্তার জলপলীবনে দেশ ভামিয় 

গেলে কিংবা সমুপ্র-যাতকালে জলদন্্য কর্তৃক অপহৃত হইলে, সে গচ্ছিতের জন্ত গ্রাহণ- 

কারী দায়ী হইবে না। ন্থস্তকারী চাহিবামাত্র গচ্ছিত ফিরাইয়া দিবার বিধি। কিন্তু 

গচ্ছিত-রক্ষাকারী যদি সে বিষয় অস্বীকার করে, তাহ! হইলে গচ্ছিত-নির্ণয়ের বিবিধ 

উপায় কোৌটিপ্য নির্দেশ করিয়াছেন। ঁচছিত-রক্ষাকারী গচ্ছিত বিষয় অস্বীকার 

করিলে. বিচারকের অনুমতি লইয়া স্তাসকারী নিয়লিখিত গন্থা-সমূছ অবলম্বন করিবেন । 
যথা,__নিরপেক্ষ কয়েক জন ব্যক্তিকে লইয়া ন্যাসকারী গ্রহীতার বাড়ীর চতুঃপার্থে 
গোপনীয় স্থান-সযূছে অবস্থান করাইবেন। 'ন্যাদকারীর সহিত. নিক্ষেপ-গ্রহীতার যে কথা- 
বার্ত। হইবে, তাহারা যেন সে কথাবার্তা শুনিতে পান--এমনই, ভাবে তীহার! অবস্থান 

করিবেন। আন্তঃপর ন্যাসকারী গ্রহীতার নিকট যাইয়া! গচ্ছিত-সম্পর্কে কথাব্তীক 

প্রবৃত্ত হইবে। কথাবার্তার সময় সত্য কথ! বাহির করিবার চেষ্টা কর! প্রয়োজন 1 

কথা-প্রসঙ্গে গ্রহীতা যদি এমন কোনও কথা” বলিয়া ফেলে, যাহা! ন্যাসকারীর. গরম, 
বিষয়ে সহায়ত করে; আর নিরপেক্ষ ব্যক্িগণ যদি তাহা শুনিতে পান, এবং বেইকপ, 
সাকা প্রদান করেন, তাহ! হইলে বিহার গ্রথণকারীর হঙ্জবিধাঁন করিস লিক্ষেপকা রীকে. 

 গঙ্ছিভ জব্/দিন্ধে বাধ্য কয়ইিবেন।' গঙ্ছিউ-নির্ণয়ের, জ্. বাবস্থ/-গচর দিকোগে। 



৩৩৪. ভারতবর্ষ | 

উহ! মন্তুর বাবস্থার অন্তরূপ। বুদ্ধ জরাযুক্ত বশিকের বেশে চরগণ নিক্ষেপঞ্জাহণকা বীর 

নিকট উপস্থিত হইবে। পর্যটনে শ্রাস্ত ক্রাস্ত-এইরূপ ভাগ করিয়া, বিশিঃ-চিহক্কিত 

আপনার বাল্প-সিন্দুকাদি তাহার নিকট রাখিয়া আসিবে। কয়েক দিন বা কিছুক্ষণ 

পরে তাহার ভ্রাতা হ! পুত্রকে সেই গচ্ছিত দ্রব্য ফিরাইয়! আনিতে পাঠাইবে। গচ্ছিত" 

রক্ষাকারী উহ! সরল চিত্তে প্রদান করিলে, তাহাকে নির্দোষ বলিয়! গ্রহণ করিবে । আর 

যদি সে উহা প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হুঈলে তাহাকে উভয় বাপারে দোমী সাবাস্ত 
করিয়! গচ্ছিত দ্রব্য দেওয়াইবে। পরস্ত চৌর্যোর অপরাধে তাহার দণ্ড হইবে। তৃতীয় 

উপায়ও গুপ্টচর-বিষয়ক | এ ক্ষেত্রে গুপ্তচর বিশিষ্ট ভদ্রলোকের পরিচ্ছদে উপস্থিত 

হইবেন। যেন তিনি সংসারে বীতন্পৃহ হইয়! তাহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিতে 
প্রস্তত হইয়াছেন। এইরূপে রক্ষিত গচ্ছিত দ্রব্য যদি গ্রহণকারী চাহিবা মাত্র প্রদান 

না করে, তাহ] হইলে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তত্গ্রতি উচিত দণ্ডের বিধান 
করিতে হইবে। বর্ধর সাজিয়। গুপ্তচর রাত্রিকালে উপস্থিত হইবে । গভীর রাত্রিতে 

গমনাগমনের জগত শাস্তিরক্ষফের ভয়ে ভীত হইয়! গুগ্রচিহ্ৃ-সমন্থিত নিঙ্গেপ তাহার 

হন্ডে স্যান্ত করিতেছে-__-এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবে। পরিশেষে শাস্তিরক্ষক কর্তৃক 
ধুত হুইয়। লে তাছার গচ্ছিত দ্রব্য ফিরিয়। চাহিবে। গ্রহণকারী যদি শঠতা পূর্বক 

ওঁ নিক্ষেপ গ্রতার্পণ না করে, তাহা হইলে সে দগুনীর হইবে। গচ্ছিত দ্রব্য বিষয়ে 

কৌটিল্যের ইহাই বিধান। খণ-সম্পর্কীর় বিধান-প্রসঙ্গে এততসংক্রাস্ত অপরাপর বিধি 

বিধিবদ্ধ আছে। ' খণ-সম্পর্কে তদ্বিষয় আলোচিত হুইবে। নিক্ষেপ ও উপনিধি প্রসঙ্গের 

আলোচনায় একটী বিষয় মনে আদিতে পারে। কোৌটিলযও তাহা ব্যক্ত করিয়ছেন। 

তাহার মতে যে কোনও প্রকার গচ্ছিত সাক্ষ্যাদির সমক্ষে রক্ষিত হওয়াই বিধেয়। 
তাহ! না হইলে, অনেক সময় বিবিধ বিতর্ক-বিতও উপস্থিত ভয় । রাষ্ট্রবিপ্রব, জলপ্াবন 

প্রভৃতি বাতীত অন্য অবস্থায় উহ! নির্ণর-পক্ষে অনেক বেগ পাইতে হয়। তাই সাক্ষ্যাদির 

সমক্ষে নিক্ষেপার্দি সংরক্ষণের বিহিত আদেশ অথশাস্ত্রে গরদত্ত হইয়াছে । 

নিক্ষেপ ও উপনিধি সংক্রান্ত কোৌটিলোর বিধান--অনেকাংশে শ্বৃতি-শান্ত্রর অনুসারী । 

স্বৃতিশাস্তরে বিশেষ বিশেষ স্কুলে এ সন্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কোৌটিল্য 

মাহিতা-পরন্থে  বলিয়াছেন,_গচ্ছিত যে ভাবে গ্রহণ করিবে, ঠিক সেই ভাবেই প্রত্যর্পণ 
সৎসক্রান্ত করিতে হইবে। সংহিতাকারগণের৪ তাহাই অভিমত। মন্থু বলিয়া. 

খিখি-নিমমাদি। ছেন)_'দায় যেরূপ হইবে, গ্রহণ পেইরূপ হওয়া চাই। যে বাজি 
যেরূপে যাহার হক্তে যে দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে, লইবার সময় উহাকে সেই ভ্রবা সেইরূপ 
ভাবেই দিতে হুইবে।' “যে যথা নিক্ষিপেদ্ধত্তে যমথ? যসা মানবঃ ৷ স তথৈব গ্রহীতব্যো 

কথ! দায়স্তথ। গ্রাহঃ॥* হাজ্ঞবন্ধ্েরত্ত তাহাই অভিমত, --পপ্রতিদে্ং তখৈবতৎ।” কৌটিল্য 

ঝলিগ়াছেন,__-রাষট্রবিগ্বে, ৈবছর্ঘটনায, জলগ্লাৰন প্রভৃতিতে উপনিধি নষ্ট হইলে" উহ! 
আর দিতে হইবে না। মন্ভু প্রভৃতির়ও উহাই অভিমত । মঙ্থু বলিয়াছেন) বথা+-. 

“চৌরৈ'তং জলেনোঢ়মনজিনা দ্ধমেৰ বা। ন দস্ভাদ্যদি তল্মাৎ সন সংহরতি কি্চন॥* 



প্রাগ ভাঁরতেতিহীসে এক আদ রাজ্য / , ৩৩৫ 

উপানধির মধ্য হইতে যদি নিজে কিছু না লয়, তাহা হইলে চোয়ে চুরি করিলে, জল দ্বার 
ধৌত হইলে, অমি দ্বারা দগ্ধ হইলে, গচ্ছিত দ্রব্য দিতে হয় ন!। : যাজ্ঞবন্কোরও উহাই 

অভিমত । *তিনিও বলিগাছেন,_*রাজ।, দৈব ব! তস্করের উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে প্রত্যণ 

করিতে হইবে না । কিস্তুযদি স্তাসকারী উক্ত দ্রব্য প্রার্থন। করিলে, ন! দেয় এবং তাহার 
পর রাজাদির উপদ্রবে উহ! বিন হয়, তাহ! হইলে তাহার মূল্য দিতে হইবে এবং গ্রহণ" 
কারীকে রাজা তন্ম ু ল্য-পরিমিত অর্থদণ্ড করিবেন।, (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬৭ম শ্লোক); যথা,-- 

পন দাপ্যোৎপন্ৃতং তত, রাজদৈবিক তস্করৈঃ। 

ভেষচ্চেন্মার্িতেহদত্তে দাপো। দৃর্ডধ ততৎসমম্ ৪” 

মনূুতে ব| কৌটিল্যের বিধানে এ বিশেষ বিধির উল্লেখ নাই। নিক্ষেপ ও উপনিধি সম্বন্ধে মুতে 

একটা বিষয় উল্লিখত হুইয়াছে। অন্যান্য স্থৃতি-গ্রস্থে ঝা কৌটিগ্যের অথণখান্ত্রে তৎসম্থন্ধে 
তাহা দৃষ্ট হয় না। মনুর মতে নিক্ষিপড দ্রব্য নিক্ষেপকারী ভিন্ন অপর কাহাকেও (দিতে 

নাই। এমন কি, নিক্ষেপকারীর স্ত্রী, পুত্র ও উত্তরাধিকারীর |নকট উহ! প্রদান করিতে 

মনু নিষেধ করিয়্াছেন। যদি নিক্ষেপাদদি গ্রহণকারী ঢাহিবামাত্র গচ্ছিত ভ্রব্য প্রদান না 

করে; অথবা সে তাহার অপলাপ করে )--তাহা হইলে তাহার রাজদ্ারে দণ্ড হইবার 

ব্যবস্থা যেমন কৌটিগ্যাদি প্রদান করিয়া গিয়াছেন,। তেমনি যাজ্ঞধন্থাও সে ব্যবস্থা বিহিত 
কপিয়াছেন। বাণি'জ্যর রা নিক্ষেপাদ বুদ্ধি করিলে ব! নিজের ইচ্ছামত ব্যবহাক়্ দ্বার! 

অপণাপ করিলে, দণ্ডের ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থ। সংহিতাকারগণ সকলেই" বিধিবদ্ধ করিয়! 

গি্াছেন। বাজ্ঞবন্ক্যের মতে নিক্ষেপাদি চারি প্রকার; যথা (১) যাচিত অগাৎ 
বিবাহাদি উৎসবে পরিধান কারবার জন্য অপরের নিরুট হইতে যে লকল বস্থালক্কারাদি 

চাহিয়া লওয়! যায়। (২) অন্বাহিত--গচ্ছিত অবস্থায় রাঁক্ষত যে দ্রবা অপক্জের নিকট , 
গচ্ছিত রাখা হয়। (৩) গ্তাপ- প্রথমে গৃহস্বমীকে দেখাইয়া! যাহা পরিবারের অপর 

ব্যক্তির নিকট দেওয়! যায়। (৪) নিক্ষেপ--সাক্ষাৎ স্থন্ধে কোনও ব্যক্তির নিকট কোনও . 

বন্ধ অর্পণ করা। এই চতুর্বিধ নিক্ষেপ সম্বন্ধে যাজ্ঞবন্ধ্য একই ব্যবস্থা বিহিত ভে 
[৯ ন্বেচ্ছয়া দণ্ডে। দাপ্যস্ত্থাপি সোদম্। 

যাচিতাং বাহিতন্থাসনিক্ষেপাদিষম়ং বিধিঃ॥* 

নিশ্িপ্ত দ্রব্য অপ করিলে, উহ! ফিরাইয়! পাইবার কোনও উপান্ধ যাজবন্ধো নির্ধারিত 

ইয় সাই। অসাক্ষিক অর্থাৎ সান্দিশূন্ত স্থলে, মন্থমতে গুপুচর ছার! নিক্ষেপ-নির্য়ের ব্যবস্থা 
বিহিত আছে।* চুক্তি-প্রসঙ্গে তথ্বিষয় পূর্বের উক্ত হুইগ্লাছে। মন্গু আরও বলিয়াছেনঃ. 
নিক্ষেপকারী পরলোকগত হুইলে বদি উপনিছিত ভ্রব্য শ্থেচ্ছায় প্রত্যর্পিত হয়, ভা! 

হইলে সেম্থলে আর অতিরিক্ত দাবী চলিবে ন]। যে ব্যক্তি গচ্ছিত রক্ষা করে, তৎকর্তুক 
গচ্ছিত দ্রব্যের দান বা বিক্রন্ন ব্যবহার-স্থিতিতে পিদ্ধ হয় না। এরপ দান-বিক্র ব্যবহার".. 

শান্্রমতে দওণীদ | চৌরের প্রতি যে দণ্ড, দান, বিজ্রয়কারীর প্রতি সেই দণ্ডের, বিধি. 

এই পর্থের ০১৮ পৃঠাজইবা | চ। প্রভৃতি ছার! আধি ও বিক্ষেগ নি যাবা, দে মহ মত 
লেঙছলে উ্লিধিস্ত হইয়ছে। 



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। 

খণাঁদান-বিধানে আদর্শ। 
[ খণাদান প্রসঙ্গ”--খণ-সন্থন্ধে হিন্দুর ধারণা /--খপ-সন্বন্ধে কৌঁটিলোর বিধান.--ছুদের হাঁ প্রসভৃতি,--বিভিনন 

ক্ষেত্রে বিছিন্ন বাবস্থ। --অর্থশান্্র-মতে খণ-সংক্রান্ত দায়,--পুত্র ও উত্তরাধিকারী পিতৃখণ পরিশোধ করিতে 

বাধা,-স্বামীর ধণ পরিশোধে স্ত্রী বাধা নছে,বাধ, শৈলুধ প্রভৃতি জাতীয় স্ত্রী-সম্পর্কে শবতন্তর ব্যবন্থ। ; 
সংভিতোক্ত খণাদান বিধি,--মনু, যাজ্যবন্ধা, বিষ, গৌতম, বসিষ্ঠ প্রভৃতির মতের উল্লেখ,--কে1টিলোর মত & সকল 

মতের অনুলারী ;--সংহিতা-মতে খণ আদায় বিধি ;--প্রতীচো কুসীদ-প্রসঙ্গ,_বাইবেলে মোজেস-প্রবর্তিত নীতিতে 

তাহার পরিচয় ;--প্রাচীন রোমে, গ্রীসে ও মিশরে কুদীদের বাবস্থা,-তৎসংক্রাপ্ত ইতিবৃত্ত ;--ইংলগু, হ্কটলও, 
আফলও, ক্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে তৎসং্রান্ত বিধান/-প্রাচীন ও মধাযুগের বিবরণ.)--সংহিতা- 

দিতে ও অর্থশান্ত্রে ভোগ গ্রমাণ,-_তামাদি-সংক্রান্ত বিধানের উল্লেখ প্রস্ৃতি প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের ব্যবহার- 

বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব খা।পন ;--আধুনিকে প্রাচীনের অনুসরণ /-_পাশ্চাতো খণ-প্রসঙ্গ,--রাজকীয় খণাঁদির বিষয়। ] 

প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-বিধানে খগাদানবিধি প্রথম ও প্রধান স্থানীয়; শ্রুতি-শ্মৃতি. 

আর্থশান্ত্র --সর্ধবত্রই বাবহার-্প্রসঙ্গে ধণাদানের বিষয় বিশদভাবে উল্লিখিত হুইয়াছে। সুত্র-গ্রন্থের 

হপাদান . প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত। গৌতম-ুত্র- সুতগ্রস্থের অন্ততম। গৌতমের সত্র- 
প্রসঙ্গ | গ্রন্থে বাবহার-প্রসঙ্গে দেওয়ানী-সংক্রান্ত ব্যবহারের মধো কেবল খণা- 

দানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । মনু, যাল্তবন্ধা প্রভৃতি ব্যবহার-প্রসঙ্ে 

খণাদানের বিষয় প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। বিষুঃ-সংছিতার আকত্ত--দওনীতি খণ-দংক্কাস্ত 

বিধান লইয়। | তন্মধ্যে খণ গ্রধান-স্থানীয়। এইরূপ, শান্্রগরস্থাদির আলোচনায় গ্রাতিপন় হয়ঃ 

খণাদান ব্যাপার লইয়াই প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-শান্ত্রের আরম্ভ ও পরিণতি? আর, 

তাহছারই আনুষঙ্গকরূপে অপরাপর ব্যবহার-বিধির অবতারণা'। প্রাচীন ভারতের আর্য্- 

হিন্দুগণ ধর্মপ্রাণ ছিলেন; তাহাদের সকল অনুষ্ঠান ধর্দের উপর প্রততিঠিত। তাহাদের 

বিশ্বাস--খপ-গ্রুহণ কিক! প্রতার্গণ ন। করিলে পাপ হয় এবং পরলোকে কঠোর শান্তি বিহিত 

হইয়া থাকে। সেই বিশ্বাসের বশবত্তী হইয়াই তাহারা কতকগুলি অবশ্ঠ-কর্তব্য অনষ্টান 
খণ-পর্যযায়ের অন্তভুক্তি করিয়াছেন; আর তাহাদের অননুষ্ঠান পাপজনক বলিগ্না কাঁর্তন 

করিয়া! গিয়াছেন। দেবখণ, খহখণ, পিতৃখণ-_আনুষ্ঠানিক খণ-পর্যাায়ভুক্ত। ত্িততিন অগ্তান্ত 

খন-_-লৌ[কক খপ। পূর্বোক্ত ভ্রিবিধ খণ ব্যবহার-বহিভূর্তি। সুতরাং বক্ষ্যমাণ-গ্রসঙ্গে তাহার 

উল্লেখ নিশ্রয়োগন। লৌফিক খণ--ব্যবহারের বিষয় | তৎসংক্ান্ত বিধি-বিধানের আলোচনায় 

এতঘ্িষয়ের অবতারণ! | যে আর্ধযহিন্দুগণ বিছিত কার্ধযের অনুষ্ঠানে সর্বস্র পাপাশস্ক] 

অনুভব করিয়া থাকেন তাহাদের ব্যবছার-শান্ত্রে যে খণ-সংক্রান্ত বিধান সর্বাগ্রে স্থানগ্রাণ্ড 

হুইবে, তাহা! আর বিচিত্র রি? এ হিসাবে, খণাদান-বিধি অতি প্রাচীন এবং দেওয়ানী: 

ংজান্ত বাবার মধ্যে ইহাই আদি । 



খণাদান-বিধানে আর্দশ” |. ৩৩৭ 

কৌটিলোয় অর্থপীন্ত্ে ধণ-সংক্াস্ত ব্যবহার এক প্রধান স্থান অধিকার করি আছে। 
কৌটিলোর মতে খণ-বিধক বিধানের উপর রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি-অবনতি নির্ভর 

করে। অথশাক্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে খণাদান-প্রকরণে 'রাজন্তযোগক্ষেম' শবের 
 কোঁটিলের 

বিধান।  প্রয্মোগ্ে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কৌটিল্যের মতে, 
দরিদ্র নিরীহ বাক্তি খণের পেষণে খশদাতা| কর্তৃক অবথ! পিষ্ট নাঁ হয়, 

এই জন্য রাজ! খণের নদ পরিমাণ নির্ধীরণ করিয়া দিবেন। নির্ধারিত বিধির অলাধায় রাজ! 

রাজদণড বিহিত করিবেন। কৌটিল্য শতকরা মাসিক সওয়! পণ কুশীদ লইবার ব্যবস্থ! 

দিযাছেন। সবন্ধক খণের সম্বন্ধে কৌটিল্যের এই বিধান। কিন্তু বন্ধকহীন খণ-সম্বন্ধে তাহার 
বিধান অন্যরূপ। সে ক্ষেত্রে শতকরা পাচ পণ পর্য্যস্ত কুশীদ গ্রহণ কর! যাইতে পারে। সমুদ্র" 

গ্লামী বণিকগণের এবং বনপ্রয়াণকারী কাষ্ঠ-ব্যবদায়ীর সম্বন্ধে যথাক্রমে শতকরা, মালিক ২*. 
পণ ও ১০ পণ সুদ লইব।র ব্যবস্থ। অথবশাস্ত্রে দুষ্ট হয়। “দশপণা কান্তারক1ণাং”--কৌটিল্যেয 
এই বিধান। অন্যান্য স্থলে খণদানের দায়িত্ব হিসাবে সুদের ব্যবস্থা! হইয়াছে । নিদিষ্ট 

হারের অধিক সুদ গ্রহণ করিলে, খণদাতা, খণসংগ্রহকর্তী এবং সাক্ষী--সকলেই রাজঘারে 

পণ্ডিত হুইবেন। প্ততঃ পরং করতঃ কারঘ়িতুস্চ পুর্ববস্সাহমদণ্ডঃ। আোতৃণামেকৈকং 

গ্রতাযধদ্ঃ1” এতদ্বাতাত যে স্থণে খণগৃইটত শস্তের সুদ শহ্গে দেওয়ার ব্যবস্থা! ছিলঃ তাহার 

বিধান ভিন্নরূপ। সে ক্ষেঞ্জে, প্রচুর শন্ত উতপন্ন হইলে, শস্তের দ্বার! যে সুদ পরিশোধ করা 

হইবে, সে শস্তের মুল্য মূলধনের মুণ্যের অদ্ধেক হইবে। অর্থাৎ__৫*২ মণ ধান্য খণ 

লইলে তাহার সুদ প্রচুর উতৎপন্নের বৎসরে ২৫ মণ ধান্যের মূল্যের সমান হইবে,স-অর্থ- 
শান্সকারের ইহাই আঅভমত। যৌথ-ব্যবপায়ে যাহার! মূলধন প্রদান করে, তাহার সুদ 

সেই মুপধন হুইতে ধাহ1! আনন হয়, তাহার অদ্ধেক হইবে। অথচ দশ জন ব্যবদায়ী 
প্রত্যেকে যদি ১০০২ করিল্না টাক দিয়। যৌথ-কারবার আরম্ভ করেন, তাহা হইলে 

গ্রতোকের প্রদত্ত তরী ১০৯২ টাকায় বৎরাস্তে যাহা লাভ হইবে, তাহারই অর্ধেক 

এ টাকার সুদ মধ্যে গণ্য। এইরূপ সুদ প্রতি বত্সর পরিশোধ করিবার নিয়ম | কিন্তু 

*চরপ্রধালং স্তস্ত প্রবিষ্ট! বা মূলাছি গুণং দগ্ভাৎথ।” অথণৎ১--যে অংশীদার বহুদিন অনুপস্থিত 

অথব! চিররোগী বলিয়। বিষয়-ব্যাপ।রে যোগদান করিতে অসমথ, তাহার প্রদদসত মূলধনের 

দিগুণ প্রদান করিলেই তাহার অংশ বিলুপ্ত হইবে। অতঃপর পুর্বোক্ত বিধির ব্যত্যয়ে 

দণ্ডের বাবস্থা । প্রাপ্য না হইলে বদি কুসীদ্দের দাবী করা যাঁয়, অথবা মূলধন ও কুসীদ একত্র 

করিয়া মূলধন হিসাবে তাহা দাবী করিলে, দাবীকৃত পরিমাণের চতুগ্ডপ দণ্ড হইবে। মিথ্যা 
দাবীর দও্ডও এরূুপ। খণদাতা ও খণগ্রহীতা উভয়েই যদি আঁপনাদের প্রাপ্য ও দেয় 
খণ-পরিমাণের অপলাপ করে; তাহা হইলে খগদাতার অপেক্ষা খণ-গ্রহীতার তিন খপ 

অধিক অথ ভোগ করিতে হইবে। খণদান ও খণ-প্রতিগ্রহণ বিষয়ে কৌটিল্য কয়েকটা 

বিশেষ বিধির অবতারণ! করিয়াছেন । তদনুসারে খণদাতা যদি উপযুক্ত সময়ে তাহার প্রাপ্য 

গ্রহণ না করেন, তাহ! হইলে তাহার বার পণ অর্থ দণ্ড ভইবে। সে অবস্থায় অধমর্ণ বন্দি 

তাহার দেয় মায় হুদ সমস্ত টাক গ্রামবৃদ্ধগণের নিকট আমানত-স্বরূপ রক্ষা কয়ে ভাই! 

৬৪ --৪৩ 



৩৩৮ ভারতবর্ধ । 

হইলে খণদাত! টাকা আমানতের দিন হইতে আর সুদ পাইধেন না। ঈপ বৎসরের মধ্যে 

যদি প্রদত্ত খণ আদায় ন। কর! যায়, তাহা হইলে কৌটিল্যের মতে সে খণের. দাবী গোপপ্রাণ্ড 

হয়। খণ-সংক্রান্ত তামাদি সম্বন্ধে কৌটিল্ের ইহাই ব্যবস্থ'। তবে খণকানী বা খণদাত। 
পীড়িত, ব্যলনী, প্রবাসী মৃতঃ অপ্রাপ্তব্যবহার, দেশত্যাগী অথব! রাজ-ব্যবস্থায় অস্থপযুক্ত 
হইলে এ বিধি প্রযোজ্য নছে। সে স্থলে দশ বৎসরের পরও দাবী উপেক্ষিত হইবে না। 
কৌটিল্যর মতে পরোপকার-ত্র তধারী, শ্বাথ ত্যাগীঃ বিস্তার্জলে গুরুগৃছবাসী, অগ্রাপ্তব্যবহার 

বাক্তি, ব্যাধিগ্রস্ত ও দরিদ্র ব্যক্তি কুশীদ-প্রদানে বাধ্য হইবে না। এতন্বিষয়ধে অথশান্ত্রের তৃতীয় 

খণ্ডে (৩ অধ্যায়, ১৭৪ম পৃষ্ঠা) পরিব্যস্ত কৌটিল্যের অভিমত নিয়ে উদ্ধৃত হইল যথা, 
“সপাদপণ! ধর্ম মাসবৃদ্ধিঃ পথশতন্ত। পঞ্চপণ। বাবহারিকী। দশপণ! কাস্তার- 

কাণাং। বিংশতিপণ! সামুদ্রাণাং । ততঃ পরং কর্ত,ঃ কাররিতুশ্চ পৃর্ববস্পাহসদওঃ। 
শ্রোতৃণামেকৈ কং প্রত্যর্ধদগডঃ। রাজন্তযোগক্ষেমবহে তু ধনিকধারণীকয়োশ্চরিঞ্রম” 

পক্ষেত। ধান্তবুদ্ধিস্সম্তনিষ্পন্াবুপার্পাবরং মুল্যকূত। বদ্ধেত। প্রক্ষেপবুদ্িরূদয়াদর্থং 

সন্নিধানদন্না। বার্ষিকী দেয়া চিরপ্রবাসং স্তস্তগ্রবিষ্টো! বা মুল্যদ্বিগুণং দগ্যাৎ। 
অবৃত্বা বৃদ্ধিং সাধয়তে। বা মুল্যং ব1 বৃদ্ধিমারোপা শ্রাবয়তো! বন্ধচতুগ্ডণে। দণ্ডঃ। 

তুচ্ছচতুরশ্রাবণায়ামভূতচতুগ্ডুণঃ। তত্ত ব্রিভাগমাদাত| দগ্ভাৎ। শেষং প্রদাতা। 
দীর্ঘলত্রব্যাধিগুরুকুলো পরুদ্ধং বাঁলমলারং বা নর্ণমন্থবধেতি। মুচ্যমানমূণমগ্রতিগৃহতে! 

হদখপণো দণ্ডঃ। কারণাপদেশেন নিবুত্তবৃদ্ধিকমন্তত তিষ্ঠেখ। দশবর্ষো- 

পেক্ষিতমৃণম গ্রতিগ্রাহ্মন্তত্রবলবৃদ্ধব্যাধিতব্যসনি-প্রোবিতদেশত্যাগরাজ্যবিভ্রমেভ্যঃ॥* 

খণনংক্রাস্ত ব্যবহার-কালে সাক্ষী প্রভৃতি ছার খণ-সপ্রমাণের যে বিধান ফৌটিল্য বিহিত 

করিয়াছেন, তাঁহার আভাষ যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে কৌটিলোর উক্তি ;-- 

"প্রাতায়িকাশৃশুচয়োইনুমতা ব! অয়োইররার্থ্যাঃ | পক্ষান্থমতৌ। বাঁ দ্বৌ খণং গ্রাতি 
ন দ্বেবৈকঃ। প্রতিষিদ্ধাস্ম।লসহায়াবন্ধধনিকধারণিক বৈরিগ্ভঙধৃতদওাঃ| পূর্বে 
চাব্যবহার্ধাঃ রাজশ্রোত্রিয়গ্রামভৃতকুষ্টিব্রণিনঃ  পতিচগ্ডালকুৎিত কর্্মাণোহন্ধ- 

বধিরমুকাহংবাদিনঃ স্ত্রীরাজপুরুষাশ্চান্তত্র স্ববর্গেভযঃ। পারত্স্তেয়সঙ্গছণেযু তু 
টরিস্তালসহায়বর্জাঃ। রহস্ব্যবহারেঘেক। স্ত্রী পুরুষ উপশ্রোতা! উপদ্রষ্ট৷ বা সাক্ষী 

স্তাৎ রাঁজতাপসবর্জম্। স্বামিনী ভূত্যানামৃত্হিগাঁচাধ্যাশ্শিষ্যাণাং মাতাপিতবে 

পুক্রাণাঁং চানিগ্রহণলাক্ষ্যং কুষু তেষামিতরে বা। পরম্পরাভিযোগে 'টৈষামুত্তমা। 

পরোক্তা দশবন্ধং দছ্যরবীরাঃ পঞ্চবন্ধম। & *% ৬ গা 

হন্তুপহরতাং সপ্তরাক্রাদূধরং দ্বাদশপণো! দঃ 1 ভ্িপক্ষাদুধর মভিযোগং ঈহ্যঃ। 

সাক্ষী প্রভৃতির বিধান উল্লেখ করিয়া ব্যবহার-বিচারে অয়প্জ প্রদান 'সগবন্ধে কৌটিল্য 
থে বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, অর্থশান্ত্র হইতে নিঙ্গে তাহা উদ্ধৃত করা হুইল) যরা,-- 

"সাক্ষিভেদে যতো! বহুবঃ শুচরোধমমত! বাঁ ততো নিষচ্ছেযুঃ) মধ্যং বা গৃষ্থীঘুঃ। 

তঙ্ছা দ্রব্যং রাজা হয়েৎ। লাক্ষিণশ্চেদভিযে!গাদূনং জদুরতিরিক্রস্তাভিযোক্ত! : 
.সক্বং পত্তাৎ আভিরিক্ঞং বা জদুস্তদিরিকং রাজা ছয়েখ। বালিশ্যাদভিযোজ বব. 



খণাদান-বিধানে আঁদর্শ। ৬৩৯ 

ছঃক্ষতং ছুলিখিতং প্রেতাভিনিবেশং বা সমীক্ষ্য সাক্ষপ্রত্যমের স্২। সাক্ষি- 

বাণিস্রেত্বের গৃখগন্তুপযোগে দেশকালকার্ধ্যাণ।ং পৃর্বমধামোত্তমা দগ1: ইত্যোৌশনসাঃ। 

'কুটসাক্ষিণো যমর্ধমভূতং বা নাশযেুস্তদশ গুণং দণ্তং দহ্যুরিতি' মানবাঃ | 'বালিশ্যান্ধা 

বিনংবাঁদয়তাং চিত্রো ঘাতঃ, ইতি বাহম্পত্যাঃ। 'ন। ইতি কৌটিল্যঃ। এবং ছি . 

সংক্ষিভিশ শ্রোতব্যম্। অশূন্থতাং চতুর্বিংশতি পণো দওঃ ততোহ্ধমঞবাণাম্। দেশ- 

কালাধিদূরস্থান্ সাল্িণঃ প্রতিপাদয়েৎ। দুরস্থানগ্রসারাম্ব। শ্বামিবাক্েন সাধয়েৎ। 

খণ-নংক্রান্ত দার সন্ধে কৌটিল্যের বিধান স্থৃতিশাস্ত্রের অনুসারী । কৌটিল্ের বিধান-- 

'প্রেতস্ত পুঞ্রাঃ কুলীদং দছযুঃ | দায়াদ। বা রিকৃথহরাস্সহগ্রাহিণঃ প্রতিভূবে! বা ।” অথাৎ. 

খণকাদীর মৃত্যুর পর ততপুত্রগণ মায় সুদ পিতৃষ্ণণ পরিশোধ করিবে 

পুন্ধের অভাবে দায়াদ বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিগণ সে খণ পরিশোধ 

করিতে বাধা । তদভাবে প্রতিভূগণ খণ পরিশোধ করিবেন। কতিপয় 

বাক্তি একআ হইন্না খপ করিলে কোনও এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্যান্য নফলকে সে 

খণ পাঁরশোধ করিতে হইবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রতিতু হইবে না। যে ক্ষেত্রে 

প্রতিভূর ব! জামিনের কাণাকাল বা স্থানাদি দ নির্দিষ্ট না থাকিবে, সে স্থলে গ্রতিভূয় 

পুত্র, পৌত্র বা উত্তরাধিকারিগণ খণ পরিশোধ করিবে। একই বাক্তি বিভিন্ন ব্যক্তির 

নিকট খণ করিলে, একাধিক খণদাতা এককালে তাহার বিরুদ্ধে কাভিযেগ উপস্থিত 

করিতে পারিবেন ন1)-_অর্থশান্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থার বিষন্ধ উল্লিখিত হুইয়াছে। কিন্ত 

'প্রতিষ্ঠমান” অধমধ্ণর সম্বন্ধে এ বিধি প্রযুক্ত হইবে না। শ্বমী প্রাঃ পিতা-পুত্র এবং 

একান্নবন্তী ভ্রতুগণ পরম্পর পরস্পরের নিকট হইতে যে খণগ্রাহণ করিবেন, তদ্বিষর়ে 

ব্যবহার-স্থাপন চলিবে ,না। কার্জ করিবার সময়ের মঞ্যে কৃষকগণ বা রাজকর্ম্মচারিগণ 

খণদায়ে ধৃত হইবেন না। গোপালক এবং কৃষাণদিগের নিকট বেতন বাবদ যে খণ হইবে, 

্ত্রী তাঁত! পরিশোধ করিবেন। এতদ্বাতীত স্বামীর অপর কোনও খণ, স্ত্রী পরিশোধ করিতে 

'বধ্য নহেন। অন্তপক্ষে স্ত্রীকৃত খণ, ম্বামী পরিশোধ করিতে বাধ্য । স্্রীক্কত খণ পরিশোধ 

করিবার উপার নির্ধারণ ন। করিয়াই ঘি স্বামী পলাম্নন করেন, তাহা হইলে তাহার 

উত্তমসাহস দও হইবে। খাণের বিষয় অস্বীকার করিলে সাক্ষী এ্রভৃতি দ্বারা লে খণ 

লপ্রমাণ করিবার বিধি। স্বামীর: খণগ্রহণের' বিষয় অবগত থাকিলেও স্বামীর সে খণ স্ত্রী 

পরিশোধে বাধ্য হন না। কিন্তু গোপালক+ শেৌ(ওুক, রজক প্রভৃতির স্ত্রী অনেক 

বিষক্ব-কার্ষ্ে স্বামীর সহায়ত। করিয়া! থাকে) সংলারের অনেক ব্যয়ভারও তাহার! বহুল 

ফরে। নুতরাং তাহাদের পরস্পরের ক্লৃত ধণের জন্থ তাহারা পরস্পর দায়ী । খণাদান 

ও তৎসংক্রান্ত দার সম্বন্ধে কৌটিলোর বিধান সংক্ষেপতঃ এইরূপ বিস্ৃত হইয়াছে? বথা,-. 

“প্রেতন্ত পুত্র! কুনীদং দাঃ 1 দায়াদ! বা রিকৃথহরাস্পহগ্রাহিণঃ প্রতিভূষে। বাঁ। 

ন প্রাতিভাব্যমন্তদসারং বালগ্রাতিভাব্যম্। অসঙ্খাতদেশকালং ভু পুজ্জাঃ পৌজ1 

বায়ান! ব! রিক্খং হরমাণ! ছু! জীবিতবিবাহতুমি প্রতিভা ব্যমসঙ্খ্যাতদেশকালং 

তুপুত্রাঃ পৌআ। ৰা বহেছুং। নানার্পমরাধে, তু নৈক্ষো থো বুগপদভিবদেগকাং 

খণপংক্রাত্ত 

দমায়। 



৩৪৩ | | ভারতবর্ষ । 

অন্তত্র গ্রতিষ্ঠদানাৎ। কত্রশি গৃহীতান্ুপূর্বা রাছশ্রোত্রায় শ্রবাং বা পুর্ণ গ্রন্তি- 

পাদয়েৎ। দংপতো!ঃ পিতাপুরয়োঃ ভ্রাতৃণাং চাবিভক্কানাং পরস্পরকৃতমৃখমমাধাম্। 

অগ্রাহা।ঃ কর্ষকাঁলেযু কর্ষকা রাজপুরুষাশ্চ | স্ত্রী বা প্রতিশ্রারলী পতিককৃতং 

ফ্ণং খন্ভত্র গোপালকাদ্ধপীতিকেডভাঃ | পতিস্ত গ্রাহাঃ স্বীকতং ফণমগ্রাতিবিধার 

প্রোষিত ইতি সম্প্রতিপত্তাবুতমঃ। 'অসম্প্রতিপত্তৌ তু সাক্ষিণঃ প্রমাণম্।” 
সংহিতোক্ত খণ সংক্রান্ত বিধি কৌটিল্যের বিধানের ভিত্তিস্থানীয় বলা যাইতে পায়ে। 

আনুষ্ঠানিক খণাদি বাতীত বাবহার-বিষয়ক খণ-সংক্রাস্ত বিধি সংহিতা-গ্রস্থে নান! ভাষে 

আলোচিত তইয়াছে। মনুর মতে অধিক তারে নদ লওয়া শান্ত্রবিরুদ্ধ। 

টা অশান্দ্রীয় অুদ গ্রহণও তাহার মতে নিষিদ্ধ। মঙ্গু বলিয়াছেন, “চক্রবুদ্ধি" 

বা ন্থদের সুদ, “কালবৃদ্ধি' বা মূলের দ্বিগুণ অধিক বৃদ্ধি, 'কারিতা' বা 

আপৎকালে স্বীকৃত বৃদ্ধ এবং কাদিকাবৃদ্ধি বা পীড়নাদি দ্বার! বৃদ্ধি-_-এই চারি প্রকার 

অশান্ৰীয় বুদ্ধি গ্রহণ করা বিধেয় নহে । মাসিক বা! দৈনিক হিসাবে সুদ লওয়ার বন্দোবস্ত 

থাকিলে, এ সুদ মুলধানের অধিক হইবে না,_মন্ুর ইহাই অভিমত । তবে ধাস্ গ্রভৃতি 

স্থলে পাচ গুণ বৃদ্ধি লইবার বিধান মনুসংহিতায় দৃষ্ট তয়। অশান্ত্রীয় বৃদ্ধি মচুসংহিতায় “কুশীদ- 

গথ” বলিয়। উক্ত হইয়াছে । প্ীরূপ বৃদ্ধি শতকরা মাসিক.পাঁচ পণের অধিক হইবে না। 

সবন্ধক খণস্থলে মন্ুর ব্যবস্থা আঅন্তরূপ। েক্ধপ অবস্থার শতকরা অশীতিভাগের এক- 

ভাগ সুদের ব্যবস্থা । কিন্তু তুই পণের অতিরিষ্ত দুদ গ্রীণ মন্ভুর মতে সর্ববন্ত নিষিদ্ধ। 

“যশিষ্ঠবিছিতাং বুদ্ধিং স্ছজেদ্বিত্তাববর্ধিনীম। অশীতিভাগং গৃরীয়া্মাসাপ্ার্দিষিকঃ শতেত ॥ 

স্বিকং শতং বা গৃহ্বীয়াৎ সতাং ধর্শমনুস্মরন্ | দ্বিকং শতং হি গৃহ্াানে! ন ভবত্ার্থকিহিষী ॥” 

মুর মতে, আরাক্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ব-শুদ্র-ভেদে বৃদ্ধি-গ্রহণের একট! হার নির্দিই ছিল। সে 

হিসাবে, শ্রাক্ষণ তঅধমর্পের নিকট শতকর ছুই পণ, ক্ষত্জিয়ের নিকট তিন পণ, বৈশের 

মিকট চারি পণ এবং শৃদ্রের নিকট শতকর পাচ পণ সুদ লওয়ার ব্যবস্থা । যথ1--- 

শস্থিকং ভ্রিকং চতুষ্ষঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং .সমম্। মাসন্ত বৃদ্ধিং গৃহীয়াঘর্ণানামন্পূর্ববশঃ 0৮ কিন্ত 

বন্ধকীয় দ্রব্য ভোগ করিলে উত্তমর্ণ ম্ুদ পাইবার অধিকারী নহেন,--আধি-প্রসঙ্গে মন্থু 

ভাছা! বিছিত কনিয়াছেন। যাজ্ঞবন্ধা প্রভৃতির বিধান এতদপেক্ষ|! প্রাঞ্জল। যাজবন্ধা 

খলিয়াছেন,--'সবদ্ধাক গুণ স্থলে প্রতি মাসে শতকরা অশীতিভাগের এক ভাগ নদ ব! বৃদ্ধি 

পাইবে। বন্ধকশুন্য খপ হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা ও শুদ্র ভেদে যথাব্রমে শতক র! শত 

ভাগের ছুই ভাগ, তিন ভাগ, চারি ভাগ এবং পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি এরপ স্থলে, বিষ্ণুর মতেও 
শতকর! ছুই তাগ, তিন ভাগ, চারি ভাগ ও পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। তবে 
স্বর্ণাদি বিষয়ে তাহার ব্যবস্থ। অন্তরূপ। তিনি (ষ্ঠ অধ্যায়, ১১ম--১৭ম ) বলিয়াছেন, 

“হিরণহ্য পরা বৃদ্ধিহিগুপা। ধান্বস্ত ভ্রিগুণা। বন্ত্রস্য চতৃঙুপা। রসস্যাষ্টগুণ!। 

সন্ভতিঃ স্ত্রীপঞডনাম্। কিএকার্পাসসৃত্রচণ্মাযুধেষ্টকালা রাপামক্ষযা। অনুক্তানাং ছিগুণা ৪৮ 

চর চয়ম ৪ নিচ, ধান্তের ঠাপ গুণ ও বের রি গুণ রি ৷ রসের অর্থাৎ 



খণাঁদান-বিধানে আদশ। ৩৪১ 

খাযুধ। ইষ্টক এবং শঙ্গ!রের অক্ষয় বৃদ্ধি অথাৎ ইহাদের সুদ চিরকাল চলিষে। অনুজ প্রবোর 

বুদ্ধি বিণ ' যাজবন্থোর উক্তিও এতদনুরূপ। তাহার এ ব্যবস্থা, বছুকালস্থিত খপ- 

সম্পককায়। উত্তমর্ণ যদি ইহার ন্ুদ মধ্যে মধ্যে প্রাপ্ত না হন, তাহ! হইলে ইছাই হইল--বৃদ্ধির 

শেষ পীমা। যতকাঁলই অতীত হউক না কেন, উত্তমর্ণ এতদতিরিক্ত বৃদ্ধির দাবী কল্গিতে 
পারিবেন না। মিতাক্ষরামতেও আচুরূপ বিধান বিভিত হইয়াছে । পোষণ জন্য গাভী 

প্রভৃতি প্রদত্ত হইলে একটী বৎস সহ গাভী প্রত্যর্পণ করিলেই অধমর্ণের খণ পরিশোধ 

হইবে, ইহ মিতাঙ্ষরা-সম্মত। গৌতম বলিয়াছেন,নুদ ভাষা মত বিংশতি ভাগের 

হিসাবে বাড়িতে পারে। কিন্তু খণ যদি এক বৎসরের অধিক কালের জন্য না হয়, 

তাহা! হইলে সুদ প্রতি মাসে পাচ মাষ। হিসাবে বাড়িবে। কালবশে চক্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা 

হইতে পারে। খণকর্তীর শারীরিক পরিশ্রম এবং বন্ধকী বস্তর ভোগ মুদের মধ্যে 

গণ্য । পণ্ড, উপল অথৎ মূল্যবান প্রস্তর, লোম, ক্ষেত্র এবং শতবাহা বস্তুতে পাঁচ গুণের 

অধিক নুদ হইবে না।” এতদ্বিষয়ে গৌতমের উক্তি (ত্রয়োদশ অধ্যায়) ১২ম সুত্র); যথা, 

“কুমীদ বুদ্ধিধন্দ্যা বিংশতিঃ পঞ্চমাষকী মাসং নাতিসাংবৎসরীমেকে চিরস্থানে 

দ্বৈগুণাং প্রয়োগস)-ুক্তা ধির্নবর্ধতে দিৎসতোইবরুদ্ধস্য চ চক্রকাঁলবৃদ্ধিঃ কারিতা- 

কায়িকাশিখাধিভোগাশ্চ কুসীদং পশুপজলোমক্ষেত্রশতবাহোষুর্নাতিপঞ্চগুণম্ ॥* 

মারদের মত বমিষ্টের মতের অনুসারী । বসিষ্ঠ বলিয়াছেন,--'উত্তমর্ণ মূলধন ব্যতীত 

গ্রঠি মাসে আশী ভাগের এক ভাগ মু প্রাপ্ত হছইবেন। বুক্ষস্পতিরও সেই অভিমত। 

সংহিতার্দির আলোচনাম়্ বুঝ! যায়, নুদ-সম্বদ্ধে সংহিতাকারগণ সকলেই এক অভিমত ব্যক্ 
করিয়্াছেন।, ছুই এক স্থলে সামান্ত পার্থকা দৃষ্ট হইলেও সকলেরই যে অভিপ্রাপ্ 

একনূপ, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। কৌটিলোর মতে নু'নকল্লে সুদের পরিমাণ পতকর! পাঁচ 
পণ নিদ্দিই হইয়াছে। যথ।,--“নপাদপণ! ধর্ম মাসবুদ্ধিঃ পণশতন্ত .” শান্ত্রকারগণের অনেকেরই 

মতে সবন্ধক খণের নুদ-পরিমাণ সওয়] পণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । কোৌটিল্যের ভ্ঞায় সংহিতাশান্ত্র- 

প্রণেতৃগণও কান্তার ও সমুদ্রগামী বাণিজ্যার্থীর সুদের পরিমাণ যথাক্রমে শতকর! দশ ও 

বিশ পণ নিদ্ধারণ করিয়াছেন। যাল্ঞবক্যে (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৯শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); বথা,- 

"কাস্তারগাস্ত দশকং সামুদ্রা বিংশকং শতম্। 

দতুার্ব। শ্বরকুতাং বৃদ্ধিং সর্বে সর্বাস্ত জাতিযু॥* 

মন্ব(দির শাস্্কাঁরগণের বিধান অনুসারে স্থলপথ বা জলপথ গমনকুশল দেশকালাখদিশী 

বণিকদিগের সম্বন্ধে নুদ-সংক্রান্ত এই বিধি বিধিবদ্ধ হুইয়াছে। 

খণ-আদায় সম্বন্ধে অসমথ” পক্ষে মনু পুনরায় লেখ্যাদি গ্রদানের ব্যবস্থা ছানা নদ 

গ্রদান করিয়! মুলধনের জন্য অধমর্ণ পুনরায় লেখাপত্র দিতে পারেন। সমুদয় বুদ্ধি গ্রগালে 
টা অসমর্থ হইলেও অবশিষ্ট বৃদ্ধি ও মূলধন একজ করিয়! লেখ্য-পজ .ছিবার 
ট ৃ বিধান মগ প্রান করিরাছেন। যাজবন্ধয প্রতিও সেই একই ব্যবস্থা । 

ভবে খাজবন্ধ্যাদিয মতে, অধমর্ণ বে সময়ে বে খন প্রাযান করিবে 

ভাহা খী লেখোর পৃ্ঠনেশে লিখিনা মাখা কর্তব্য । নিজ-হত্ত) কয়ে উত্তমর্থ লেখাপৃষটে ভান: 
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প্রাপ্থি স্বীকার করিবেন। সমস্ত খণ পরিশোধ হুইয় গেলে এ লেখ্য ছি'ড়িয়! ফেলিবে। দয় 

যি খাণ পরিশোধ না হয়, তাহ। হুইয়ো শুদ্ধির জন্ত এ লেখ্য-পত্র পরিবর্তন করিন ঢ্েবে। 
্লেখাস্ত পৃষ্ঠেংভিলিখেদ্ত্বা ধনং খণী। ধনী চোপগতং দস্তাৎ ম্বহস্তপরিচিহ্িতম্ ॥ 

দবর্ণং পাঠযেল্লেখাং শুদ্ধো বাস্তত্ব-কারয়েৎ। লাক্ষিমচ্চ ভবেদ্যদ্ধ। তদ্দাতব্যং সসাক্ষিকম্॥* 
এতদ্বাতীত লোক-্নমক্ষে যে খণ গ্রহণ করিবে, লোকসমক্ষেই তাহ! পরিশোধ করিবার 

বিধি। পলিখিতার্থে প্রবিষ্টে লিখিতং পাটয়েৎ*--ৰিষুণরও এই অভিগ্রায়। এতদ্বাতীত, 

বিষুর ও যাজ্ঞবন্যের মতে খণদাত| যে কোনও উপায়ে প্রদত্ত ধণ আদায় কাঁরিতে পারেন। | 

সে নন্বন্ধে উত্তমর্ণ রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবেন না । যিনি খণপ্রদানে সমথ অথচ খণদায় হইতে 

মুক্ত হুইবার জন্য রাজদ্বারে আবেদন করেন, * রাজবিধান অন্ুলারে তিনি গৃহীত ধনের 
সমপরিমাণ অথদিণ্ডে দ্ডিত হইবেন। . আর উত্তমর্ণ কর্তৃক আবেদিত তইয় রাজ। যর্দ 

পক্ষী লেখ্যাদি প্রমাণ গ্রহণে খণ মাব্যগ্ত করেন; তাহা হইলে অধমর্ণ তাঁহার গৃহীত 

».ণএ দশমাংশ এবং উত্তমর্ণ তাহার প্রদত্ত ধনের (বংশতি অংশ রাজকোষে দণ্ড-স্থরূপ গ্রদান 

করিবেন। এ সম্বন্ধে নারদও অনুরূপ বাবস্থা (বিছিত করিয়াছেন। তাহারও মতে,--- 

পখণিকঃ সধনো যস্ত দৌরাজ্মান্ন প্রষচ্ছতি। রাজ্ঞ। দাপয়িতব্যঃ স্তাৎ গৃহীত্বাংশত্ত বিংশক মূ» 

স্বজাতী॥় বা নিকৃষ্ট জাতীয় অধমর্ণ নির্ঘন হইলে, তাহার শারীরিক পরিশ্রম দ্বার! খণাদায়ের 

লিধান। মনু বিছিত করিয়াছেন। আর যদি অধমর্ণ উৎকৃষ্ট জাতি হন, তাহ হইলে তাহার 

আর অনুসারে ক্রমে ক্রমে খণ পরিশোধের ব্যবস্থা মনুতে দৃ্ট তয়। অধমর্ণ নিধন হছইলেঃ 

তাহার খণ শোধের ব্যবস্থা! যাজ্বন্ক্য-সংহিতায় এইরূপ বিছিত হইয়াছে; যথ1)-হীনজাতি 

বা লমঞ্জাতি নির্ধন হইলে তাহার খণ-পরিশোধনার্থ রাজা তাহার দ্বারা যথাযোগ্য উত্তমর্ণের 

কর্ম করাইর! দিবেন এবং ব্রাঙ্গণ নিধন হইলে তাহার আয় অনুসারে ক্রমে ক্রমে খপ 

পরিশেধ করাইবার ব্যবস্থা করিবেন। (যাজ্ঞবন্ধা-সংছিতা, ২য় অধ্যায়) ৪৪ম শ্লোক) যথ।,--- 

পহীনজাতিং পরিক্মীণমূণাথ'ং কর্্দ কারয়েৎ। 

ব্রাঙ্মণত্ক পরিক্ষীণঃ শনৈর্দাপ্যো যথোদয়ম্ ॥* 

এ যম্বন্ধে বৃহস্পতি বলিয়াছেন,-_পনির্ধনং খণিকং কণ্মা গৃহমানীয় কারয়েৎ। .শীশ্ডিকাস্তং 

্রা্ষণন্ত দাপনীন্ন শনৈঃ শনৈঃ | কিন্তু অধমর্ণ খণ পরিশোধ কারতে আপিলে যদি উত্তমর্ণ 

সুদ-বৃদ্ধির জন্য উহ! গ্রহণ না করেন, এবং অধমর্ণ এ ধন মধাস্থের নিকট গচ্ছিত রাখেন, তাহা 

হইলে এ সময় হইতে আর নদ দিতে হইবে না। আবার অনেক উত্তমর্ণ একযোগে একই 

অধমর্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবেন না। সেরূপ ক্ষেত্রে খণ-গ্রহণের 

পৌর্বাপর্ধ্য অন্থসারে রাজ! এক এক জন উত্তরণের খাঁণ-পিশোধের ব্যবস্থ! করাইবেন। বিভিন্ন 

বর্ণার অনেক উত্তমর্ণ একসঙ্জে অভিযোগ উপস্থিভ করিলে অভিযোক্তুগণের বর্ণামুলারে খণ 
আদায়ের বাবস্থা বিছিত হইবে। রাজ! প্রথমে ্রাঙ্মণ উত্তমর্ণের খণ পরিশোধ করাইবেন। 

« এরাপ 'ক্রিয়া-দধুনিক দেউলিয়া (17501500) ) সক্রান্ত ক্রিয়াদির সহিত উপমিত হইতে পারে। 

প্রাচীন-ঝালে দেউলিয়া স্থির ন! হইযে রাজদণ ছোপ করিতে হইত! কিন্ত এখন বাজদগডের নাই। 
দউলিয়। সাব্যগ্ক ন হইলে খণাধানের ব্যযস্থ। আছে। 
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তাঁর পর় ক্ষত্রিয়, তার পর বৈশ্ত এবং সর্ফশেষে শুদ্র উত্তমর্ণের খণ পরিশোধের ব্যবশ্থ! । 

কোৌটিলেচর মতে পরোপকারী, দরিদ্র ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্ষির পক্ষে কুপীদ বুছি হইবে না। 

অপিচ, পীড়িত, ব্যসনী, প্রবাসী ও পলাতক ব্যক্তিগণ যদি দশ বৎসরের মধ্যে খণ আদাগের 
ব্যবস্থা না করেম) তাহ! হইলেও তাহাদের প্রদত্ত ধন নষ্ট হইবে না। সংহিতা-গ্রন্থে কৌটিল্য 
বর্ণিত এই সকল বিধান নাই। অন্তান্ত সকল বিষয়েই কৌটিল্য স্তৃতি-শান্ত্রের অনুসরণ 
করিয়াছেন, অর্থশাস্ত্রের ও সংহিতাগ্রন্থের তুলনায় সমালোচনা! করিলে তাহা উপলব্ধি হুয়। 
কোৌটিল্য বলছেন, গচ্ছিত-গ্রহণকারী মরিয়! গেলে তদ্বিষয়ে ব্যবহার-স্থাপনা চলিবে ন1। 
দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইলেও তাহার সেইরূপ ব্যবস্থা । কিন্তু এ বিষয়ে একটা 

আপত্তি উঠিতে পারে। গ্রহণকারীর পরলেোকগমনে উত্তরাধিকার-হতে পুঞ্রপৌআরগণ 

অন্তান্ত সম্পর্ভির সহিত গচ্ছিত দ্রব্যগ প্রাপ্ত হন। সে অবস্থান কৌটিল্যের এ বিধান 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, খণ-বিষয়ক দ্বায়-প্রপঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, পুত্র ব! 
দায়দগণ খণকারীর খণ পরিশোধ করিবেন। তাহ! হইলে পুন্তগণ কেন সে খণ পরিশোধ 

করিবেন না বা গচ্ছিত ফিরাইয়! দিবেন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। দুরারোগ্য 

 ব্যাধিগ্রস্ত হইলে গচ্ছিত প্রত্যর্পণ ধিষয়ে কোনও বাধা জন্মিতে পারে না। তীহার স্থলাভি- 

ধিক্ত অপরেও সে কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে পারে। উপনিধি-বিধানে কৌটিল্যের উক্তি ) যথা,-- 

পউপনিধিঃ ধণেন ব্যাধ্যাতঃ । প্রচক্র।টবি কাভ্যাং ছূর্গরাস্্ীবিলোপে বা, গ্রতিরোধকৈর্ব। 

গ্রামসাধ ব্রজবিলোপেন চক্রযুক্তে নাশে বা, গ্রামমধ্যাগ্ন্যযুদকাবধে ব| কিঞ্দিমোক্ষয়- 

মাণেকুপ্যমনিহার্ধবর্জমেকদেশমুক্তদ্রব্যে বা, জালাবেগোপরুদ্ধে বাঃ নাবি নিমগ্লায়াং 

মুষিতারাং স্বয়মুপরূড়ৌ নোপনিধিমভা।ভবেৎ। উপনিধিভোক্তা দেশকালাম্ুরূপং 

ভোগবেতনং দগ্ভাৎ। দ্বাদশপণং চ দণ্ডম। উপভোগনিমিত্তং নষ্টং বাইভ্যাভবেচ্চ- 

তুর্বিংশতিপণশ্চ দণ্ডঃ।| অন্তথা বা নিম্পতনে। প্রেতব্যলনগতং বা নোপনিধিমভ্যা- 

ভবেৎ। আধানবিক্রগাপব্যননেষু চান্ত চতুগুণপঞ্চবন্ধে। দণড। পরিবর্তনে নিষ্পাতনে, 
বা মুল্যমমঃ | তেন আধিগ্রণশোপভোগবিক্রয়াধানাপহা রা ব্যাখ্যাতাঃ। নাধিস্- 

সোগকারঃ সীদেশ্ন চাস্ত মুলাং বধেতি। নিরূপকারস্সীদেনুলাং চান্ত বধেতি। উপ- 

স্থিতন্ত।ধিম প্রযচ্ছতে দ্বাদশপণে! দণ্ডঃ। গ্রযোজ কানন্লিধানে বা গ্রামবৃদ্ধেষু স্থাপদ্জি্বা 

নিজ্জয়মাধিং প্রতিপন্ভেত। নিবৃত্তবৃদ্ধিংক! বায্যধিস্তৎকালকতমৃল্যন্ততৈবাবতিষ্টেত। 

অনাশবিনাশক রণাধিষিতে। বা ধারণসন্সিধানে বা বিনাশভগ্লাদুদ্র তাধ' ধর্দস্থানুজ্ঞতে। 

বিক্রীণীত। আধিপালপ্রত্যয়ো বা। স্থাবরস্ত প্রশ্াসভোগাঃ ফলভোগ্যো ব। প্রক্ষেপ- 
বৃদ্ধিমূল্যগুদ্ধমাজীবমমূল্যক্ষর্েগোপনয়েৎ॥ অনিন্ষ্টোপতোক্ত1 মৃল্যশুদ্বমার্জীবং বন্ধং 
চ দঘ্ভাৎ। শেষমুপনিধিন1 ব্যাখ্যাতম্। এতেনাদেশোহম্বাধিশ্চ ব্যাখ্যা । সাধে? 
নাস্থাধিহস্ত্ো বা প্রদিষ্টাং ; তৃমিমপ্রাগুশ্টোরৈরভগ্পোৎ্সক্টো ব1 নাম্বাধিমভ্যাভবেৎ [ডি 
অন্তরে বা মৃতন্ত দায়াদোহপি নাভ্যাতবেৎ। শেষমুপনিধিনা ব্যাধ্যাতম্। যাচিত্ম 

বজীতকং বা বথাবিখং গৃহীযুস্তধাবিধমেৰ অর্পয়েযুং ॥ ভ্রেষৌপনিপাতাভ্যাং ফেশ- 
কালোপরোধি দত্বং নষ্টং বিন্ং বা নাত্যাভবেযু॥  শেবনুপনিধিনা বাখ্যানিম্।*. 



৩৪৪. | ভারতবর্ষ । 

পাশ্চাত্য দেশে হা নদে, শ্রথম পরিচয় পাওয়া যায়-_মোঁজেল প্রবর্তিত সীহহ। 
'সোজেন নুদ-গ্রহণের ঘোয় প্রতিবাদী ছিলেন। * জুদ-গ্রহণ ঘা! তদনুরপ কোনও কথন প্র 

গ্রহণ, তাহার মতে স্ভান়্-বিগর্থিত ও ঈশ্বরের অননুমোদিত বলিয়! বিহিত 
হুইয়াছিল। মোল্সেসের বিধানে প্রতিভূ প্রভৃতির পরিচয়ও পাওয়। যায় । 

সুদ-সংক্রান্ত বাইবেলের এ অংশ-সমূকধের আলোচনার অনেকে মনে করেন, 

সে সময় অভ্যধিক পরিমাণে হুদ-গ্রহণের প্রথা প্রবস্তিত ছিল। সুদের পীড়নে প্রপীড়িত 

পাশ্চাত্যে 

হুদ-প্রথ। | 

+ বাইবেলের অনেক স্থলে মোজেস-প্রবর্তিত নীতি-নমূহে হুদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। বাইবেলের 

অন্তর্গত এক্সোডাস, ডিউটারনমি, সাম, গ্রভার্ধ, ইজিকিল, নেহিমির! প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে এতছিষয়ক উভি দৃষ্ট হয়। 
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ধণাঁদান-বিধানে আদর্শ । | ৬৪৫ 

হইয়! লোষে অশেষ ফষ্ট-যন্ত্রণ। ভোগ করিত। দেই জন্য, নির্দম নিষ্ঠুর কুসীদজীবিগণের 
হস্ত হইতে দরিদ্রগণকে পরিআাণের জন্য, মোজেস তাহার নীতি-সমুহের মধ্যে দুদের নিন্দা- 
বাদ কীর্তন কারয়াছিলেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্যদেশে সুদ-গ্রহণের প্রথা যে বনু পুর্বববন্তা 

ও অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেছঃনাই। আমর! যেমন 

আমাদের বেদকে ঈশ্বরের মুখনিংস্ঠত বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকি; খুষ্টানগণও তাহাদের 

'বাইবেল' সম্বন্ধে সেইরূপ ধারণ! সেইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিয়া! থাকেন | তাহাদের মতে, 

ৃষ্-জন্মের মাত্র কয়েক সহশ্্ বৎসর পুর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সে হিসাবে সেই সময় 
হইতেই বাইবেলের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়। সেই বাইবেলে যখন দুদের বিষয় উল্লিখিপ্ত 
আছে; তথন বুঝ! যায়--প্রত্তীচ্যেও অতি ন্ুপ্রাচীন কাল হইতে সুদ-গ্রাহণ-প্রথ প্রবর্তিত 

ছিল | প্রাচীন রোমের ও প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়) মধ্যযুগে, 

খুষ্টজন্মের ৫৯৪ বৎসর পুর্বে, দোলনের নীতিসমূহ প্রবর্তিত হুইয়াছিল। সোলন সে সময় 
শতকরা বার্ধক ষোল মুদ্রা হিসাবে দুদের হার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। পুলুটার্ক 

এতদ্বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খুষ্ট-পুর্ব্ব দ্বিতীয় ব! তৃতীয় শতাব্দীতে কোরিসা নগরে 
এক নুতন নিয়ম প্রবর্তিত হয়। তদন্ুসারে সবন্ধক খণে শতকরা চবিবশ মুদ্র। সুদের ছার 

নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্ত সে সময় এথেন্স নগরে সাধারণতঃ শৎকাল-গ্রচলিত মুদ্রার হিসাবে 

১২ হইতে ১৮ মুদ্র। পর্যন্ত হুদ লওয। হইত । গ্রতিহাসিক গ্রোউ এ (বিষস়্ জিপিবন্ধ করিয়াছেন । 

যাঁহ। হুউক, এই পকল [বিবরণ হইতে বুঝ। যায়, প্রাচীন গ্রীসে তত্কালে অত্যধিক পরিমাখে 

নদ লওয়ার ব্যবস্তথ। [ছল। কুসীদজীবিগণের প্রপীড়নে আর্তগণ বিশেষ সংক্ষুব্ধ হুইয়! উঠিয়া 

ছিলেন। আর সেইজন্য সোলন প্রভৃতি রাজনীতিকগণ খণসংস্কারের আবশ্তকতা অন্থভব 

করিয়াছিলেন। তাহাদের সেই অন্ুভাবনার ফলে গ্রীসে কুলীদের হার নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। 

প্রাচীন রোমেও এরূপ অতাধিক কুসীদ-গ্রহণ-প্রথার বিদ্মানতার পরিচয় পাওয়! যায়। 
তিহাসিকগণ ব:লন)--অত্যধিক পরিমাণে কুদীদ গ্রহণ জন্য জনসাধারণের কষ্টের ও যন্ত্রণার 

অবধি ছিল না। তাই নুদের হার নিদিষ্ট করিবার জন্য বাবস্থা-বিধানের আবগ্ঠক হয়। আর 

মেই উপলক্ষে ৪৫১-৪৫০ পুর্ব-খুইাবে রোমে ?টুয়েলভ টেবল' আইন বিধিবদ্ধ হইয়! যায়। 

তদচুপারে মূলধনের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ কুমীদের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছিল,₹-এঁতিহাসিক, 
টাসিটস এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ৩9৭ পুর্ব-খৃষ্টাব্দে রোমে সুদের পরিমাণ 

শতকর| পঞ্চমুদ্র! নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ৩৪২ থুষ্টাবে এরূপ হারে সুদগ্রহণও নিষিদ্ধ হুইয়! 

যায়। এই হইতে প্রাচীন রোমে সুদ-গ্রহণ-প্রথ। একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল। এই ভাবে বহু" 

দিন অতীত হয়। কিন্তু সুদ-্রহণ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞার ফলে নান! অন্গুবিধ। হইতে থাকে । এমন কি, 

রাজপ্রয়োনেও খণ-গ্রহণের পথ রুদ্ধ হইয়াঁষায়। তখন আবশ্তকমত অর্থ-সংগ্রহে এবং তৎ- 

সরবরাহে অনেক বিশৃঙ্খলা ও অন্গুবিধা উপলব্ধি হইতে লাগিল। অতঃপর কন্সল হুল! এবং 

রিউফাস পুনরায় সুদ-এ্রহণ-প্রথ। প্রবর্তিত করিলেন। তাহাদের নির্দেশমত তৎকাল-প্রচলিত 

মুদ্রার হিসাবে শতকরা বার্ষিক দ্বাদশ মুদ্র সুদের হার নির্দিই হইয়া গেল। তাহার অধিক ফেহু 

কাহারও নিকট হুইতে সুদ লইতে পারিবে না, সর্ধজ্র এই আদেশ প্রচারিত হইল। ৫* পূর্ব" 

৬৮---৪৪ 
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খু হইতে সুদের এ হাঁরই রোম-সাআাজো প্রবর্তিত ছিল এবং রাজাদেশে উহ। নির্দি 

নদের হার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। প্রাচীন মিশরের পুরাবৃত্তে কুমীদ সম্বন্ধে যে বিঁধ 

বিহিত ছিল, রোমের ও গ্রীসের বিধান হইতে তাহা শ্বতত্ত্র। খৃষ্ট-পুর্বব প্রথম 'শতাবীর মধ্য- 

ভাগে ডিওডোরাস মিশর-্্রমণে গমন করেন। তীহার গ্রন্থে মিশরের ুদ-সংক্রান্ত বিধানের 

কিঞ্িৎ কআভাষ পাঁওয়। যায় । ডিওডোরাসের গ্রন্থে প্রকাশ--লেখ্য গ্রহণ করিয়! বাহার! 

খণ-দান করিতেন, তাহারা মূলধনের দ্বিগুণের অতিরিক্ত সুদ কোনও অবস্থায়ই গ্রহণ 

করিতে পারিতেন না। খণ অনাদেয় হইলে অধমর্ণের বিভাঁদি বিক্রয় কর] হইত বটে? কিন্তু 

কার্ধিক পরিশ্রম দ্বারা খণ আদায়ের কোনও বিধি ছিল না। পরিশ্রম ছারা অধমর্ণের 

স্বেপাঞ্জিত বিস্ত অথব তাহার নিজের প্রাপা সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইতে পাঁরত। 

কিন্তু নিজ সম্পত্তি ভিন্ন অন্ত কোনও বিত্ব-সম্পত্তি সে খণদায়ে আবদ্ধ হইত না। 

ইউরোপীয় অন্থান্ত দেশের পুরাতত্বের আলোচনায় কুসীদ-সংক্রান্ত বিধান সম্বন্ধে একই 

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাপ্স। ইংলগ্ের প্রাচীন ইতিহাসে স্থদ্দের কঠোরতার বিষয় উল্লিখিত 

আছে; আর সেই কঠোরতা নিবারণ-কলে যে নানারূপ বিধি-বিধান 

বিভিন্ন দেশে গ্রবর্তনার আবশ্তক হইয়াছিল, তাহা! উপলব্ধি হয়। অতি প্রাচীন কাল 

উনি হইতে অষ্টম হেনরীর রাজত্ব-কাল পধ্যস্ত কুণীদ গ্রহণ ইংলগ্ডে বিশেষ 

দাহ এবং ঈশ্বরাদেশ-বিরুদ্ধ বলিয়! বিঘোধিত হুইয়াছিল। কিন্তু য়িছদী ও বৈদেশিকগণের 

সম্বন্ধে সে ব্যবস্থ! প্রযোজা ছিল না। তাঁহার। যথেচ্ছ সুদ গ্রহণ করিতেন, আর সেই জন্য 

রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া রাজকোঁষে বছু অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন। এইরূপ দণ্ডের 

বিধানে তাহাদের গ্রতি রাজকর্চারিগণের পীড়ন এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, ১৫৪৬ খুষ্টাব্ধে 

কুশীদ-সংক্রাস্ত বিধি বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন হইয়। পড়িল। তথন হইতে ব্যবস্থা হইল-_-শতকর! 

বার্ষিক ১০ পাউও গুদ-গ্রহণ ন্য।য়ান্থমোদিত $ উষ্থার অতিরিক্ত সুদ-গ্রহণ রাজদ্বারে দগণীয়। 

অতঃপর যষ্ঠ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে, ১৫৫২ খৃষ্টাবে, এই বিধি পরিবন্তিত হইল । তাহার 

আদেশে কুলীদগ্রহ্ণ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু এ ব্যবস্থায় পুনরায় ন্যায়বিগহ্িত 

অনুষ্ঠানের অবতারণ| হইতে লাগিল। ফলে, কুমীদজীবিগণ শতকর! ১৪ পাউও হিসাবে সুদ গ্রহণ 

করিতে লাগিলেন। সুতরাং পুনরায় এই বিধি পরিবর্তনের আবশ্তকতা অনুভূত হইল। ১৫৭১ 
থুষ্টাবে, রাণী এপিজাবেথের রাজত্বকালে, এতৎসংক্রান্ত বিধি বিধিবদ্ধ হইয়া! গেল। * অষ্টম 

হেনরির প্রবর্তিত বিধান অনুসারে ব্যবস্থাপকগণ বার্ধিক মদের পরিমাণ শতকরা ১০ পাউও নির্দেশ 

করিম! দিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ড প্রসিদ্ধ সংস্কারক কলভিনের গ্রাহুর্ভাব হুইয়াছিল। তিনি 
ষ্ঠ এডওয়ার্ডের আদেশের অপারত্ব সপ্রমাণ করেন এবং তাহারই চেষ্টার ফলে নুদ-সংক্রাস্ত 
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আইনের পরিবর্তন সাধিত হয়। যাহ! হউক, রাশী এলিজাবেধের বিধি প্রবর্তিত হইলে প্রসিদ্ধ 

নীতিবিৎ ডক্টর জন উইলসন সে বিধির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হুইলেন। পার্লামেন্ট মহাসভায় 

বক্ততা-কালে তিনি বুঝাইলেন,-_'সুদগ্রহণই যে কেবল দোধাবহ এবং ঈশ্বরের নীতিবিরুদ্ধ 
তাহ নহে। অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, লাভের হিসাবে ন্থদগ্রহণ ও খণদান সর্ধপ্রকারে 

ঈশ্বরের নিকট দগ্ডণীপ। চৌর্ধা নরহত্য। অপেক্ষা ইহা কোনও অংশে হীন নহে।, 
উইলসনের উত্তেজনার ফলে তাতৎকলিক ধর্মপ্রাণ পুরোহিতগণ ( বিশপগণ ) সকলেই উত্তেজিত 

হইয়া উঠিলেন। তাহারা সকলে একবাক্যে ঘোষণ। করিলেন,--“মুদগ্রহণ ভগবানের 

আইনে নিষিদ্ধ এবং দণ্ডণীয়।” তখন দেশময় বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার 

ফলে, পরিশেষে বিশপ দিগের সন্তোষের জন্য, ব্যবস্থাপকগণ খণদান ও খণ-গ্রহণ একেবারে 

নিষিদ্ধ বলিয়া একটা ধার! প্র আইনে সন্নিবিষ্ট করিলেন। মাত্র পাচ বৎসরের জন্ট কুসীদ বিষয়ক 

এ আইন প্রবর্তিত হইবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ 

ধার। পরিবর্তিত হুইয়া উহ! স্থায়ী আইন-রূপে পরিণত হুইয়াছিল। অতঃপর প্রথম 

জেমসের রাজত্বকালে দের হার আরও কমিয়া যায়। তিনি শতকর! ৮ পাউগ সুদের 

হার-পরিমাণ নির্দেশ করিয়। দেন। কম্নওয়েল্থেন্র প্রভূত্ব কালে, ক্রমওয়েলের প্রাছুভাবে, 

সুদের হার ছয় পাউগড হুইয়াছিল। দ্বিতীয় চালস এ হারই প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। 

পরিশেষে রাণী ফ্যানের রাজত্বকালে এ স্ুদের হার আরও কমিয়া যার এবং শতকরা 

পাচ পাউও হিসাবে নির্দিষ্ট হয়। রাণী ফ্যান আরও নিয়ম কবিয়! দেন, নির্দিষ্ট হারের 
অতিরিক্ত সদ গ্রহণ করিলে খণদাতাকে তাহার সমস্ত ধণের তিন গুণ অর্থদণ্ড প্রদান করিতে 

হইবে ।* 'রিফরমেশন' বা সংস্কারের পূর্বে স্কটলণ্ডে নুদ-গ্রহণের প্রথা ছিল ন। 

'রিফরমেশন' ব| সংস্কার প্রবর্তনার পর স্কটলগ্ডের ধর্ধাবিষয়ক বাধ্য-বাধকতা কিছু 

শিথিল হইয়া পড়ে। তাহার ফলে, ১৫৮৭ খুষ্টাবে, পালামেন্ট মহাঁসভায় এক আইন 

*. 72 27161 0509 £6-মুখবন্ধে আছে.) 051825 0707650001)8 01306755000 0512) ৪70 

(0188 00906 €০ 8610 2120 0057)05 0০ 519%% 117 0106 10000076507 00201% 900 00050001067 09 

€509611617061 19661) (90177 ৮০1 1১606175151] 00 06 50815060761 01 0505 2770 013৩ 11717 

[91056170677 00181505510 15196001706 20501006515 17605558100 16000৩ 11১6 1081) 126 01 

17661590 01 515: 7061 06100 00 ও 20621611070 01 00) 00 (15117067651 2110%60 101000179 

10 1016120) 519685,” বিত্ত নিদ্দিষ্ি হারের খতিরিত্ত সুদ গ্রহণের উল্লেখ থাকিলে নর্বপ্রকার লেখ্য ব 

চুক্তি প্রভৃতি অসিদ্ধ হইবে, এই আইনে তাহ! বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এতদ্বাতীত দণ্ডের বিধানও বিহিত 
হইয়াছিল ; ঘথ।।--৮*শ0 211 0৩105005 %0500010 2651 0056 00761505155) 15 10067105048 

229 0011006 92165121927 55580217661 00551221506) 00117061650, ০509 ঘ8155। 06100 21- 

0156) 01 01158 (10118 ৮1055551701 0) 20) 06০6160] ৮8 ০1176275101 95 ০০৬11) 61817361 

01060০61100] 000৮০381505 60: 00৩ 60105211080: 81৮117380৯১ ০0 09907500 00৮ 070৩9 

19016 7691) 60 00)517 01006) 01 00061 00165 89০9৮০৩ 05. 5৪0) 0615 00৫ 17690 0. 

75৪৫ 510010 টিভিও 00 5৮6৮ 500 066500) 006 2৮196 5৪19৩ 0103৩ 2509155 01 910561 

চ1055 5০ 1500 0818 81969 8০০ 



৩৪৮ স্ারতনর্ধ ৷ 

বিধিবদ্ধ হয়। ছদনুসারে সুদের পরিমাণ শভকরা দশ পাউও নির্দি্ট চষ্য়াছিল। গ্রান্দ এক 

শত বৎসর এ হারে সুদ-গ্রহপের ব্যবস্থা চলিতে থাকে! ১৬৩৩ খৃষ্টাবে সুদের হার কিছু 

কমাইয়] দেওয়। হয়। তখন উতা আট পাউণ্ড হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ১৬৬১ খুষ্টাব্বে 

সুদের হার শতকরা ছয় পাউও হয়। পরিশেষে রাণী ধানের রাজত্বকালে স্থায়ী সুদের ভার 

পচ পাউও নির্দি্ই হইয়া যায়। আরর্লণ্ের পুরানুত্তেও পর একই অবস্থার পরিচয় পাওয়। 
যায়। সেখানেও ১৬৩৫ খুষ্টান্দের পূর্ব পর্যাস্ত কোনও সুদ লণয়ার ব্যবস্থা ছিল ন!। 

খৃষ্টাবে দশ পাউও্ড সদ গ্রহণের বিধি প্রবর্তিত হইয়াছিল। অতঃপর সুদের ছার ক্রমশঃ 
কমিতে থাকে । ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে শতকর1 আট পাউওু, ১৭২২ খ্রষ্টাব্ে সাত পাউজ্জ, ১৭৩২ 

খু্টান্দে ছদর পাউও মদের হার নির্দিই হইয়াছিল। ইংলণ্ে এই সুদ সম্বন্ধে একটী বিশেষ 
নিয়ম পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে নদ দেওয়া! সন্বন্ধ কোনও বাধা-বাধকতা নাই। ইংলগের 

“কমন ল' অনুসারে, সুদ দেওয়ার বিষয়ে অধমর্ণের স্বীকারোক্তি না থাকিলে, বিবাদস্থলে 

বিচারক ইচ্ছা করিলে 'অধমর্নকে সুদ-প্রদানে বাধা না করিতে৪ পারেন। খণদাত! যদি 

বিভারগ্রার্থী হল) আর বিবাদী যদি বিচারকের নিকট সময় প্রার্থনা করে) তাহা! হইলে 

খণদাতা সে সময়ের জন্যও শ্থুদ পাইবার অধিকারী নহেন। তবে এ সম্বন্ধে কয়েকটা 

বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ হুইয়াছিল। সওদাগর বা ব্যবপায়ীদিগের বাবহার-বিচাবে স্থদের কথা 

্পই উল্লিখিত না থাকিলেও, বিচারক জুরিগণ, প্রতিপক্ষকে সুদ দিতে বাধা করিতেন। 

এরূপ স্থল নদ দেওয়া বা না-দেওয়া জ্ুরিদিগের বিবেচনাধীন ছিল। খণগ্রহণকালীন 

লেখা, গ্রতিতূ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুরূপ বিধি গ্রযোজা। কুণীদের হার-পরিমাঁণ বিষয়ে ফরাসী 

রাজ্য এবং লিভোনিয়া প্রভৃতি স্থানে একই অবস্থার বিষয় উল্লিথিত আছে। ১৬৬৫ 

খাবে ফরাসী-রাজো সুদের পরিমাণ শতকরা বার্ধিক পাচ ফ্রাঙ্গ নির্দিষ্ট ছিল। বিপ্লবের 

পূর্ব পর্যান্ত এ হিসাবেই ফরাদী-রাজ্যে সুদ গ্রহণ করা হুইত। ১৭১৬ থুষ্টাব্দে ফরাসী- 

রাষ্ট্রনীতিবিৎ লাভার্ডি স্থদের এ হার কমাইয়! চারি ফাঙ্ক করেন। তাহাতে বিষময় 

ফল উত্পন্ন হয়। বাজার দর ন| কমিয়! ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং সময় ও অবস্থ। বিশেষে 

শতকর] ছয় ফ্রান্ক মদ সাধারণো গৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। স্তরাং লাভার্ডিবিহিত 

নুদ-লংক্রান্ত বিধি অচিরে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর সুদের পুর্বনির্দি্ হার 

এহণের বিধি বিধিবদ্ধ হয়? ১৭৮৬ খৃষ্াবে লিভনিয়ান়ও সেইরূপ অবন্থ। সংঘটিত হইয়াছিল। 

রাণী ক্যাথারিন ১৭৮১ খুষ্টাবে নদের ভার কমাইয়া শতকর! ছয় মুদ্রা স্থলে পাচ যুদ্রা নির্দেশ 

করিয়াছিলেন । ফলে, রাজো বিশৃঙ্খল! সংঘটিত হইয়াছিল। পূর্বে যাহার! শতকর! ছয় মুদ্র! 

নদ দিম? অব্যাহতি পাইত, এ্রতিহ।সিক টর্ক বলেন, রানীর এই বিধানের ফলে, তাহারা প্রায়ই 

শতকরা সাত, আট মুদ্র। বা ততোধিক লুদ দিতে বাধ্য হুইয়াছিল।* মধ্যযুগে সুদের হার 

বর্তমান কাল অপেক্ষ। অধিক ছিল না। কিন্তু কুসীদজীবিগণের উপর এত অত্যাচার অবিচার 

হইত যে, বাধ্য হইয়া তাহারা অধিক হারে সুদ গ্রহণ করিত।1 বাণিজ্যসংক্রান্ত ইতিবৃত্তে 
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খণাদাঁন-বিধাঁনে আদর্শ | ৩৪৯ 

ম্যাব্ফারগ্ন এইরূপ অত্তযাচারের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাজপুরুষের় অত্যাচারের 

ফলে শতকর| পঞ্চাশ এবং স্থলবিশেষে শত মুদ্রা পর্যান্ত সুদের কমে কুসীদজীবিগণ কাহাকেও 

খণদ।ন করিত না। মধাযুগের ইতিহাসে এ্রতিহা'সিক হ্যালাম তৎকাল-গ্রচলিত কুসীদ-প্রথার 

কিঞিৎ আভাষ প্রদান করিয়াঁছেন। * তাহার বর্ণন] হইতে বুঝা যায়,-১২২৮ খৃষ্টাকে শতকরা 

সাড়ে বার মুদ্রা হিসাবে ভেরোনাক় সুদের পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল। খুষ্টীয় চতুর্দশ শতাববীর শেষ- 
ভাগে জেনোয়! রার্জো শতকরা সাত হইতে দশ মুদ্র! পর্যন্ত সুদ দিবার ব্যবস্থা গ্রবপ্তিত হয়। 

১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে সবন্ধক খণ সম্পর্কে বাসিলোনায় শতকর! দশ মুদ্রা সুদের পরিমাণ বিহিত 
হইয়াছিল। এই সময় ইটালিতে ও ক্যাটালোনিয়ায় স্ুদ-গ্রহণের বিধান ছিল। কিন্তু অন্যান্য 

দেশের সদদপরিমাণের তুলনায় ইংলগ্ডে ও ফরাসী-রাজো অধিক পরিমাণে সুদ লওয়া হইত । 

ম্যাথু পারিস বলেন, সপ্তম হেন্রির রাজত্বকালে গ্রতি ছুই মাদ অন্তর অধমর্ণকে শতকরা! দশ 

মুদ্রা সুদ দিতে হইত । যাহ! হউক, সুদ-সংক্রাস্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিধানের আলোচনাক়্ 

প্রতিপন্ন হয়, অবিবেচক অথগৃধ কুণীদজীবীর কবল হইতে জনসাধারণের পরিত্রাণের চেষ্ট 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়! আসিতেছে । বিবিধ রাজবিধির প্রবর্তনায় সে বিষয়ে 

সাফলা-্লাভও ঘটিয়াছে। দেশ ক্রমে যতই সভ্য-সমুম্নত হইয়। আসিয়াছে, এতদ্বিষয়ে চেষ্টাও 

তত অধিক হুইয়াছে। পরিশেষে ন্ুশিক্ষার প্রভাবে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুদের একটা 

নির্দি্ হার বিধিবদ্ধ হইয়া! গিয়াছে। প্রাচীন ভারতের বিধি এ বিষয়ে আদর্শ-্থানীক্গ। 
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৩৫০ ভারতবর্ষ । 

অন্যানা দেশের বহু পুর্বে ধে ভারতবর্ষ সভ্যতার শীর্ব-সোগানে আরোহণ করিয়াছিল, 
তত্তদ্দেশের কুদীদ-বিধানের সহিত ভারতীয় কুসীদ-ব্যবস্থার তুলনায় তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। 

খণ-সংক্রান্ত দায় সম্বন্ধে কৌটিলোর বিধান স্থৃতির অনুসারী । শ্ৃতি-গ্রন্থের আলোচনায় 
গ্রতিপন্ন হয়, পিতৃখণ পরিশোধ করা পুত্রের অব্ঠ বর্তব্য। তাহা না হইলে পুত্র ধন্মে পতিত 

হন। পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব প্রাপ্ত না হইলেও পিতৃখণ 
হি । পরিশোধ করা পুব্রের ধর্ম। কিন্তু উত্তরাধিকারীর পক্ষে বিধান অগ্ঠরূপ। 

সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হইলে, এক পুত্র ভিন্ন, অন্ত কেহ খণ 

পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে । পুত্রের কর্তব্য পিতার মৃতার পরই প্রকট হয়। এ হিসাবে, 
পুঝের স্বত্ব বর্তমান থাকিলেও, পিতার জীবিতকালে বা তাহার মৃত্যুর পর, উত্তমর্ণ পৈত্রিক 

সম্পত্তি ছার! খণ আদায় করিবার অধিকারী। কিন্তু হিন্দুর ব্যবহার-বিধানে উত্তরাধিকারী 
ষাজেই পূর্বরূত খণদায়ে দায়ী। যাজ্ভবন্ধা (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫১ম শ্লোক) বলিয়াছেন,__- 

"পিতরি প্রোষিতে প্রেতে ব্যাসনাভিপ্ন,তেহথবা। পুত্রপৌন্রৈধ নং দেয়ং নিহৃবে সাক্ষিভাবিতম্॥ 

খকৃণগ্রাহ ধণং দাপ্যো যোধিদ্গ্রাহস্তখৈব চ। পুত্রৌহনন্তাশ্রিতদ্রব্যম্ পুত্রহথীনস্য খকৃখিনঃ ॥* 

*পিভৃপিতামহ কৃত খণ পুত্র-পৌত্রা্দি পরিশোধ করিতে বাধা । তাহার! পৈত্রিক সম্পত্তির 

উত্তরাধিকারী ন। হইলেও তাহারাই এ খণ প্রদান করিবে । পিতার মৃত্া হইলে, দূরদেশে 

গমন করিলে» বিশ বৎসরের মধো তাহার সন্ধান না পাওয়। গেলে, অথবা দুশ্চিকিৎশ্ 

রোগা্দি ব্যদনে অভিভূত হইলে, খণ পরিশোধের দায়িত্ব পুত্র-্পৌত্রাদির উপর স্থান্ত 

হইবে। যাহার! উত্তরাধিকার স্ত্রে খকৃথ বা সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহারাই খণ 

পরিশোধ করিবে । তবে পিতার অন্তায়কৃত খণ কেহই পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবে 

না । মিতাক্ষরারও ইহাই অভিমত । খণাদান বিষয়ে হিন্দুর ব্যবহার-শান্ত্রে ধর্গ্রাণতার 

অশেষ পরিচয় পাওয়! যায় । হিন্দুর বিশ্বাস, খণ পরিশোধ না! হইলে খণকারীর আত্মার 

সদগতি হয় না । মহর্ষি মন্তু ( মনুসংহিতাঃ অষ্টম অধ্যায়, ১৬৬ম--১৬৭ম শ্লেক ) বলিয়াছেন,_- 

গ্রহীতা যদি নষটঃ স্তাৎ কুটুষ্বার্থে কতো ব্যয়ঃ। দাতবাং বান্ধবৈস্ততস্াতপ্রবিভক্তৈরপি স্বৃতঃ ॥ 

কুটুন্বথে হধাধীনোহপি ব্যবহারং যমাচরেৎ। দ্বদ্দেশে বা বিদেশে বা তং জ্যায়ানন বিচালয়েৎ ॥ 

এ হিসাবে পুত্রগণ তো! পিতৃখণ পরিশোধ করিবেনই; তাত ছাড়া অবিভক্ত বা বিভক্ত 

পরিবারের সকলেই শ্রী খণ দিতে বাধ্য-যদি সে খণ র্ববসাধারণের উপকারাথ গৃহীত 

হইয়া! থাকে । এতগ্তিন কুটুঘ-ভরণ-পোষণের জন্ত যদি দালও খণ করে, তাহা ধনস্বামী 
পরিশোধ করিবেন । তিনি শ্বদেশেই থাকুন আর বিদেশেই থাকুন, এরূপ খণ তিনি পরিশোধ 

করিতে বাঁধ্য। পিতার প্রাতিভাবা খণ বিষয়ে শ্রী একই নিয়ম মন্গু বিধান করিয়াছেন। প্রতিতু- 

প্রসঙ্গে তদবির আলোচিত হইয়াছে । খণ-সংক্রান্ত দায় বিষয়ে মহর্ষি যাজ্জবন্ক্যের ব্যবস্থা, 

*অবিভক্তৈঃ কুটুস্বার্থে যদৃণঞ্চ কৃতং ভবেৎ। দছ্যন্তদৃক্থিনঃ প্রেতে প্রোষিতে বা কুটু্িনি ॥ 

ন যোধিৎ পতিপুত্রাভ্যাং.ন পুত্রেণ কৃতং পিতা । দগ্ভাদৃতে কুটুন্বাথণন্ন পতিঃ স্ত্রীকূতং তথা ॥ 

গোপশৌত্ডিকশৈল্ষরজকব্যাধযোধিতম্। খণং দগ্যাৎ পতিস্তেষাং যল্সাদ্বৃত্বিস্তদাশ্রয় & 

গ্রতিপন্নং দিয়! দেয়ং পত্তযা ব৷ লহ যৎ কৃতম্। শ্বয়ং কতং বা যদৃণং নান্তৎ ভ্রী দাতুমর্তি 8 
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অথ1২,--পরিবার-ভরণাঁথ” অবিভক্ত অবস্থায় যে খণ-গ্রহছণ করা যায়, তাছা, াভিভাবক 

কর্তা পরিশোধ করিবেন। তাহার মৃত্যু হইলে ব! তিনি দীর্বগ্রবাণী হইলে, এ পরিবারের 
অন্তর্ত সকল অংশীদার উহা! পর্দিশোধ করিবেন। পতিক্কত খণ স্ত্রীকে, পুত্রক্কৃত খণ 

মাতা-পিতাকে এবং স্ত্রীকৃত খণ পতিকে পরিশোধ করিতে হুইবে না।* তবে যদি 

খগ পরিবার-গ্রতিপালনার্থ হইয়! থাকে, তাহ! দিতে হইবে। গোপ, শৌপগ্তিক, শৈলুষ, 

রজক ও ব্যাধ--এই সকল জাতির স্ত্রী যে খণ করিবে, উহাদিগের পতি তাহা! পরিশোধ 

করিতে বাধ্য। কেন-না, তাহাদের উপরও অনেকাংশে জীবিকার্জন নির্ভর করে। গর 
সকল জাতীয় স্ত্রীলোকেরাও উপারক্ষম। অলীকৃত খণ, স্বামীর সহিত কৃত খণ এবং 
নিগরুত খণ-ন্ত্রীলোক পরিশোধ করিতে বাধ্য। তাহাকে অন্ত খণ পরিশোধ করিতে 

হইবে না। কিন্তু কৌটিল্যের মতে ব্যাধ, শৈলুষ প্রভৃতি জাতীয় স্ত্রী ব্যতীত অপর কোনও 

জাতীয় স্ত্রীই স্বামীর খণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। এতদ্যতীত খকৃথগাহী, তদভাৰে 
ভার্ধ্যাগ্রাহীঃ তদভাবে অনন্।জিতদ্রব্য পুত্র খণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। উত্তমর্ণের নিকট 

ঝণ পরিশোধ করার নিয়ম। তাহার লোকান্তরে তাহার পুত্রপৌত্রাদির ব! উত্তরাধিকারীর 

নিকট সে খণ পরিশোধ করিবে। খণ-সংক্রান্ত দায়-বিষয়ে সংক্ষেপে যাজ্বন্কের হইাই 

ব্যবস্থ(। বিষুর বাবস্থাও প্রায় এতদনুরূপ। তবে খ্ণ-পরিশোধ-ব্যাপার, দ্বাদশ বর্ষের 

পর উও্তরাধিকাসীদিগের বা স্থলাভিষক্তগণের ইচ্ছাধীন বলিয়া তিনি বিহুত করিয়াছেন। 

।খণাদায় সম্বন্ধে তাহার ব্যবস্থা (বিষু্-সংছিতাঃ ষষ্ঠ অধ্যায়, ৯৭ম শ্লোক--৩৯ম ক্লোক) ? বখ1,-- 

গঝণগাছিণি প্রেতে প্রব্রজিতে দ্বিদশসমাঃ প্রবসিতে বা তৎপুত্রপৌব্রৈর্ধনং 
দেয়ম। নাতঃ পরমনীগ্ন,ভিঃ ॥ সপুত্তস্ত বা পুত্রস্ত বা খক্থগ্রাহী খণং দগ্ভাঁৎ। 

নির্ধনস্ত স্ত্ীগ্রাহী। নস্ত্রী গতিপুত্রকতম্। ন স্ত্রীকৃতং পতিপুত্রৌ। ন পিতা 

পুএরুতম্। অবিভক্তৈঃ কৃতমৃণং যন্তিষ্টেৎ স দগ্যাৎ। পৈতৃকমূণমবিতক্ঞানাং 
ভ্রাত্ণংঞ্চ বিভক্তাশ্চ দায়াহ্থদূপমংশম্। গোপশৌিকশৈল্ধরজকব্যাধ স্ত্রীণাং 

পতিদিগ্ভ।ৎ | বাক্গ্রতিপন্নং কুটুম্বিনা দেয়ম্। কম্তচিৎ কুটুম্বাথে কৃতঞ্চ |” 

গৌতমের বিধি তেমন বিস্তৃত নহে। তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন,_-"ঝকৃথভাজি খখং 

গ্রতিকুধু্ ; অর্থাৎ,-উত্তর।ধিকারীরা খণ পরিশোধ করিবে। 

সংহিতাদি গ্রন্থে খণ-সংক্রান্ত দায়-বিষয়ে যে ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় 

কৌটিল্যের বিধান-সমূহ আলোচনা কঙ্গিলে প্রতিপন্ন হয়--কৌটিল্যের বিধান স্থৃতিশাস্ত্ের 

অনুনারী। তাহা হইতে আরও বুঝা যায়, কৌটিল্যের সকল ব্যবস্থাই 
সনাতন ধন্ধের উপর গ্রতিষ্ঠিত। কোৌটিল্য বলিয়াছেন): দশ বৎসরের 

মধ্যে আদায় না লইলে ব! দখল না করিলে ধনবা বিত্ত সম্বন্ধে আর 

দাবী চলিবে না। সে হিসাবে কৌটিল্যের মতে খণ-সন্বন্ধে দশ বৎসরই তামাদির শেষ 

তামাদি ও 

ভোগ-গপল | 

* কৌটিল্য কিন্তু প্ষ্টই বালয়াছেন,্স্ত্রীকৃত খ্বণ গতি পরিশোধ করিতে বাধ্য। স্বামী বদি ধণ গরিশোধের 

উপায় নির্দেশ ন। করিয়। পলায়ন করেন, তাহ। হইলে তাহার অর্থদগ চি বাসা! অর্থশান্ত্রে বিহিত 

হইনাছে।, খণাদাল প্রসঙ্গে এতহিষয় অক্টব্য। | 



৫২, ভারতবর্ষ । 

লীম! বলিয়া নির্দি্ই হইতে পারে । এতগ্যাতীত “নশ্বামিশ্বগ্ন্ধ'-গ্রকরণে স্বাবরাদির তামাি- 

কাল উল্লেখ-গ্রনঙলে, কৌটিল্য শ্বতশ্ত্র ব্যবস্থ। বিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন$ যথা, 

"ভোগামুবৃত্তিরুচ্ছিন্নদেশানাং যথাস্ব দ্রব্যাণাম্। যৎ শ্বং দ্রবামন্োতুজ্যমানং 

দশ বর্ষাগাুপেক্ষেত, হীয়েতান্ত অন্থাত্র বালবৃদ্ধব্যাধিতব্যসনিপ্রো ষিতদেশত্যাগ- 

রাজবিভ্রমেভ্যঃ। বিংশতিবর্ষোপেক্ষিতমন্থবসিতং বাস্ত নানুযুজীত | জ্ঞাতয়- 

শ্রোত্রিয়ঃ পা! ব! রাজ্ঞামসঙ্গিধৌ পরবাস্তু বিবসস্তো ন ভোগেন হরেযু। 
উপনিপিমাধিং নিধিং নিক্ষেপং জয়ং সীমানং বাঁজশ্রোত্রিয়দ্রব্যানি চ।* 

বাস্ত বাতীত অন্ত দ্রব্য স্বামীর সঙক্ষে দশ বৎসর উপভুক্ত হইলে, স্বামী যদি তাহাতে বাধ! 

প্রদান না করেন, তাহ! হইলে ভো'গকর্তীর তাহাতে স্বত্ব জন্মে। কিন্তু অপ্রাপ্ত-ব্যবহা!র, বৃদ্ধ, 

ব্যাধিগ্রস্ত, ব্যসনাভিভূতঃ দেশত্যাগ, গ্রত্রজিত ও শ্রোত্রিয় ব্যক্তির প্রাপ্য এবং রাঁজপ্রাপ্য ধন দশ 

বৎসর উপেক্ষিত হইলেও তামাদি হইবে না । কিন্তুস্থাবর সম্পত্তির মেঞ্জাদ বিংশ বর্ষ। বিশ 

বৎসর স্থাবর সম্পত্তি অন্ত কর্তৃক উপভুক্ত হইলে, ভূম্বামীর তাহাতে আর কোনও স্বত্ব থাকিবে 

না। কিন্তু স্বজাতি, কুলপুরোহিত এবং শ্রোত্রিয় কর্তৃক উহার অধিক কাল কোনও বাস্ত 

উপভৃক্ত হইলে তাহাতে বাস্তস্বামীর স্বত্ব লোপ হইবে না। সংহিতা-শাস্ত্রে অবস্থ।-ভেদে 

ব্যবস্থা-ভেদ পরিলক্ষিত হয়। সংহিতা-মতে, ভোগঃ সাঞ্মী ও দলিল প্রমাণ মধ্যে গণা। সে 

মতে নির্দিষ্ট ভোগকালের পর আর ধনস্বামীর তাহাতে স্বত্ব থাকে না। অজ্ঞাতম্বামিক 

ধনসম্পর্কে মন্ত্র মতে তামাদ্দির কাল তিন বৎসর নিদিষ্ট হইয়াছে । এ সময়ের মধ্যে র্দি 

ধনন্বামী প্রমাণাদি দ্বারা তাহাতে তাহার শ্বত্থ সাব্যস্ত করিতে পাপন, তাহা হইলে সে ধন 

তাহাকে দেওয়া! হছুইবে। এ সময় অতীত হইলে আর তাহার দাবী গ্রাহা হইবে না। 

অজ্ঞতস্বামিক ধন সন্বন্ধে এই বিধি। ধনস্বামীর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যদি কেহ তাহার কোনও 

সম্পত্তি দশ বৎসরের আরঁধক কাল ভোগ করে, এবং তিনি সেভোগ নিবৃত্ত না করেন? 

তাঁহ৷ হইলে দশ বৎসরের পর উক্ত দ্রব্যে তাহার স্বামিত্ব লোপপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু পোগণ্ড, 

জড় গ্রভৃতির বিতৃ-সম্পত্তি এইরূপে উপভুক্ত হইলেও তাহাতে তাহাদের স্বত্ব নষ্ট হইবে না। 

এতত্বাতীত বন্ধকীয় দ্রব্য ভূম্যাঁদির সীমা, উপনিধি, নিক্ষেপ, দাসদাসী প্রভৃতি, রাজধন ও 
বিদ্বান ব্রাঙ্ষণের ধন, বহুকাল উপভুক্ত হইলেও, তাহাতে ধনস্বানীর স্বত্ব থাকিবে । গ্রীতি- 

বশতঃ, যদি কাহাকেও কিছু ভোগ করিতে দেওয়া যায়, তাহার স্বত্ব বহুকাল পধ্যস্ত নষ্ট হয় 

না। তামাদির কাল, গৌতমের মতেও, দশ বৎসর নির্দিষ্ট | তিনি বলিয়াছেন, প্জড়াপোগঞ্ড- 

ধনং দশবর্ষভূক্তং পটৈঃ সন্নিধৌ ভোক্ত,রশ্রোত্রিয প্রব্রজঙরাজন্তধর্মপুরুবৈঃ পণুভূমিস্ত্রীণামনতি- 

ভোগ ।” অর্থাৎ,--জড় ও পোগণ্ডের ধন ব্যতীত অগ্ভের ধন যদি ধনম্বামীর সম্মুখে দশ বতসম্ন 

ভোগ করে, তাহ! হইলে এঁ ধনে ভোক্তার অধিকার জন্মিবে। কিন্তু শ্রোত্রিয়, প্রব্রজিতঃ 

রাজন) এবং ধর্মনিরত পুরুষের ধন যদি কেহ এ্ররূপ সমুুখে দশ বৎসর ভোগ করিতে 

থাকে, তাহাতে ভোক্তার অধিকার হইবে না। পণ্ড, ভূমি এবং দাসী প্রভৃতির অত্যন্ত 

তোগ না হইলে আর উহাতে ভোক্তার অধিকার সিদ্ধ হয় না। গোৌতমের অভিমত হইতেও 

বুঝা গেল, দশ বৎসর পে স্বামিত্ব লোপপ্রাণ্ড হয়। বল্ঠও দশ বৎসর শুমাির কাল 
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নির্দেশ করিয়াছেন। বথা,-_*তত্রতুক্তে দশবর্ষমেবোদাহরত্তি।” নিক্ষেপ ও উপনিধি 

গরতৃতির যথেচ্ছ-ভোগ দ্বামিত্বহানিকর নহে--এ অভিমত তিনিও ব্যক্ত করিয়াছেন। 

বিষুর বিধানে ভোগাদি-সংক্রান্ত তামাদির বিধি দৃষ্ট হয় না। তিনি এইমাত্র, বলিয়াছেন 
যে, তিন পুরুষ-বথাবিধি তোগ হইলে চতুর্থ পুরুষ তাহ! প্রাপ্ত হইবে। সে সম্বদ্ধে লিখিত 
্বলিলের কোনও আবহ্ক হইবে না। ক্রয়প্রতিগ্রহাদি ক্রমে সাগমভোগ লহকারে তুম্যাদি 

হার দখলে থাকিবে, অন্যের তাহাতে স্বত্ব হইবে ন1। (বিষু-সংহিত।) পঞ্চম অধ্যাম়্) যথা,--.. 

"সাগমেন চ ভোগেন তুক্তং সম্গ্যদা ভবেৎ। আহর্তা লভতে তত্র নাপ্ার্য্যন্ত ভৎ ক্ৃচিৎ॥* 
পত্রিভিরেব চ যা তুক্তা পুরুধৈভূর্বথাবিধি। লেখ্যাভাবেহপি তাং তত্র চতুর্থ সমবাপু, যা ॥” 

তামাদির বা স্বত্বহানির কাল সম্বন্ধে যাঁজ্ঞবন্থ্য ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। মন্ু প্রভৃতির 

মতে, দশ বৎসর পরে ধনস্বামীর স্বত্বনাশের ধিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু বাজবন্ধা. 

অবস্থাতেদে বিংশ ও দ্বাদশ বৎসর তামাদির কাল নির্দেশ কপিয়াছেন। যাজ্বন্ক্য-সংহিতা হইতে 
এতৎসংক্রান্ত কয়েকটা প্লোক (দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৪ম--৩*ম শ্লোক) উদ্ধৃত করিতেছি ; যথাঃ-_. 
প্পশ্ততো জবতো ভূমেহানিবিংশতিবার্ধিকী। পরেণ ভুজামানায়া ধনন্ত দশবার্ষিকী ॥ 
আধিসীমোৌপনিক্ষেপ্জড়বালধনৈবিনা । তথোপনিধিরাজস্ত্রীোত্রিয়াণাং ধনৈরপি ॥ 

আধ্যাদীনাং বিহর্তারং ধনিনে দাপয়েন্ধনম্। দণ্ঞ ততৎসমং রাজ্ঞে শক্তাপেক্ষমথাপি বা। 

আগমোইভাধিকো ভোগাদ্বিন। পূর্বক্রমাগতাৎ। আগমোহপি বলংনৈব ভূক্ষিস্তোৌকপি যত্র নে!। 
আগমস্ত রুতে! যেন সোহভিযুক্স্তঘুদ্ধ,রৎ। ন তৎ্নুতস্তৎনুতো বা ভূক্তিস্তত্র গরীক্জসী ॥ 

যোহভিযুক্তঃ পরেতঃ গ্রান্তম্ত রিকৃথী তমুদ্ধরেখ। ন তত্র কারণং ভুক্তিরাগমেন বিনাকৃত্তা ॥ 

আগমেন বিশুদ্ধেন ভোগে! যাতি প্রমাণতাম্। অবিশুদ্ধাগমে। ভোগঃ প্রামাগ্যং নৈব গচ্ছতি ॥ 

অর্থাৎ,__লিঃসম্প বম ব্যক্তি বিংশতি বর্ষ ভোগ করিলে সে উপভুক্ত সম্পত্তিতে স্বামীর স্বত্ব বিলুপ্ত 
হইবে। অস্থাবর সম্পত্তিতে দশ বৎসর ভোগ হইলেও পুর্বন্বস্বাধিকারী তাহাতে আর দাবা 
করিতে পারিবে না। দশ বৎসর পরে তাহার সে দাবী অগ্রাহা হইবে। কিন্তু এই সাধারণ 

নিয়মেরও আবার বিশেষ বিধি ছিল। বন্ধকীম় দ্রব্য, সীমাস্থান, উপনিক্ষেপ (সংখ্যানামাদি 

সংযুক্ত, নিক্ষেপ দ্রব্য), জড় ও নাবাপকের সম্পত্তি, উপনিধি, রাজস্ব, দান্ত।দি, শ্রোতিয়ের 

ধন প্রসৃতি অপর কর্তৃক বিংশ বৎসর বা দ্শ বৎসর উপতভুক্ত হইলেও তাহাতে অধিশ্বামিগণ 

নিঃসত্ব হইবেন না । এই সকল বিষয় অধিশ্বামীর বিনা অন্মতিতে কেহ ভোগ করিতেছে 

দেখিলে বিচারক তাহ! প্রতিনিবৃত্ত করিবেন। আর উপভোক্তাকে অথদও করিয়া, 

ধনশ্বামীকে তাহার সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবেন। ত্রয়-প্রতিগ্রহাদি দ্বারা সম্পত্তি-লাভ-. 

ভোগের অপেক্ষা বলবৎ প্রমাগ। অর্থাং--দশ বতমর বা বিশ বৎসর সম্পত্তি ভোগের পর 

সম্পত্তি বিক্রীত হইলে, ভোগকর্তার দ্বত্ব বিলুপ্ত হইবে; ক্রয়কারী তাহাতে স্বত্ববান, 

হইবেন। কিন্তু যে সম্পত্তিতে পিতাপগ্রপিতামহাদি ক্রমে তিন পুরুষ তোগ হয়ঃ সে স্থলে 

্রয়াদি স্বত্ব অপেক্ষা ভোগ-সবতই প্রামাণ্য । ইহ হইতে বুঝা ষাইতেছে, তৃতীয় পুরুষের 
পর চতুর্থ পুরুষ স্থলে ভোগের প্রমাণ বলবৎ। কিন্তু গ্রথম পুরুষে অর্থাং পিতামহাদিক় 

পঙ্গে আগম বা ক্রু প্রতিগ্রহাদি-জনিত শব প্রমাণ মধ্যে গণ্য খানে জাদৌ ভোগঞামাণ 
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মাই, অথচ আগম প্রমাণ আছে ১ মেখানে তুলনায় স-ভোগ আগম প্রমাণই সিচ্ধ। ছিতী় 

ও তৃতীয় পুরুষে এই নিয়ম। বিষয়টী বিশদ করিবার জন্ত যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন ক্রয়” 

প্রতিএরহাদি-জনিত স্বত্ব স্বত্ববান ব্যক্তি রাজঘবারে অভিঘুক্ঞ হইলে যি তিনি ক্রুয়- 
প্রতিগ্রহাদ্দি সপ্রমাণ করিতে পারেন, তাহ! হইলেই সম্পত্তিতে তাহার শ্বত্থ পিন্ধ হুইবে। 

কিন্ত তাহার পুত্র কি পৌত্রের সম্বন্ধে এ নিয্নম খাটিবে না। সে ক্ষেত্রে তাহাদিগকে 
 আগম তো! প্রমাথ করিতে হইবেই। সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি যে তাহাদের ভোগে আছে, তাহাও 
তাহাদের সপ্রমাণ করা আবশ্তক । এ ক্ষেত্রে পুত্র-পৌত্রাদির সাগম ভোগ প্রমাণ 

মধ্যে গণা। অন্যপক্ষে ক্রপ্-প্রতিগ্রহাদিকারী পরলোকগত হইলে, তাহার উত্তরাধিকারী 
সে আগমাদি সপ্রমাণ করিবেন সাক্ষীর দ্বারা আগম সপ্রমাণ না হইলে সে স্থলে কেবল 

ভোগের প্রমাণ বলবৎ হইবে না। কিন্তু আগম যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহ! হইলে প্রমাণিত 
ভোগ প্রামাণ্া মধো পরিগণিত হইবে। অনাথায় কেবলমাত্র ভোগন্গ্রমাণে স্বত্ব সাব্যস্ত 

হইবে না। অস্থ(বর সম্পত্তি সম্পর্কে তামাদির ফাল, মনু, গৌতম, যাঁজবন্কা, বলিষ্ঠ গ্রভৃতি 

দশ বৎসর নির্দেশ করিয়াছেন। দণ বৎসরের পর ধনস্বামীর সে ধনে আর স্বত্ব থাকিবে 
না,-সকলেরই এই অভিমত । খণ-সম্পর্কে কৌটিল্যের বিধান 'এতদনুসারী। তিনিও 

বলিয়াছেন, বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতীত অন্াপ্র দশ বৎসরের পর সর্বপ্রকার খণই তামাদির 

মধ্যে গণ্য হইবে। . কিন্তৃস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে যাঁজ্বন্ক্যের মতে বিশ বৎসর পর্যাস্ত তামাদির 

কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে । কোৌটিল্যের মতও এতদনুসারী। এসম্বন্ধে অন্ত কোনও সংহিতাকার 

কোনও অভিমত প্রকাশ করেন নাই। ভোগাধিকার সকলের মতেই প্রমাণ। বিষুর ও 
যাজ্জবন্ধোর বিধানে সভোগ ক্রয় প্রতিগ্রহাদি--কেবলমাত্র ভোগ অপেক্ষা অধিকতর বলবৎ 

বলিয়া বিঘোষিত হইর়াছে। স্বত ব! প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পর্কে মহর্ষি মুর তিন বৎসর তামাদির 

কাল নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু যাঞ্ঞবন্তা সে স্থলে এক বৎসরের অধিক কালের বিধান বিছিত 

করেন নাই ।*« স্বথলবিশেষে সংহিতাকারগণের পরস্পর-বিরুদ্ধ মতপরম্পরার আলোচনায় 

* হাধুনিক বিধান অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেজে তামাদির কাল বিভিন্নরূপ নিদিষ্ট হইয়াছে । ভারতীয় তামা 

সংক্তান্ত আইনে সে পরিচগ় প্রাপ্ত হওয়। বায়। গচ্ছিত-ড্রব্য কেহ বন্ধক দিলে সেই গচ্ছিত ড্রবোর জন 

গচ্ছতরক্ষাকারীর বিরুদ্ধে বান বদর মধো মকদাম। স্থাপন করা “যাইতে পারে। বার বংনর পর আর 

স্াদকারীর উহাতে স্বত্ব থাকিবে না । সম্পত্তি বন্ধক রাখয়। খণদাতা যে খণ প্রদান করেন, দেই বন্ধকীয় 

লম্পত্তির জন্য ত্রিশ বৎসরের মখো বাধহার-স্থাপন বিধি' এইরাপ বৎসর গণন। সুদ বা আদল আংশিকরাপে 

দিমার শেষ দিন হইতে গণন! করিবার নিয়ম | বিশেষ বিশেধ স্থলে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর *০ বৎদারর 

মাধো স্থাবর সম্পত্তির দাবী চলিতে পারে । একান্নবত্ী পরিবারের কেহ বম্পত্তির উত্তরাধিকারিতু হইতে 

বঞ্চিত হইলে, তিনি বার বৎসরের মধো সম্পত্তির দাবী করিয়। বাবছার স্থাপন করিতে পারেন 1. মালিকানা? 

এবং "হুক প্রভৃতিও বার বৎসরের মধো নষ্ট হয় না। হিল রমণীর ভরণপোধণের জাবী বার বৎসর পয়ে অষ্ট 

হইয়া যায় । এতথ্াতীত মাল! মকদ্দমাদি বিভিন্ন বিষয়ে আবস্থাভেদে তিন বৎসর, এক বৎসর, ছয় যাস, 
ভিশ দিন তামাদি-কাজের সংখ্যাপরিমাণ নিদ্দি্ আছে। 1৫6) 182148 278255984০৫ ৪৪৫ 
57445155 এইকপ, বিভিন্ন অবস্থার -বিভিগ্নয়প তামাদির কাজ ভারতীয় তামাদি-সংক্রাঞ্ড আইনে, বিথিষদ্ব 
হংস।১২, তবে লকপেদই দূল [ডা যে আথা হিশুগণেই প্রাচীন ব্যবহার-শান্। গুবিহযে কোনও দলোহ লাই। 
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অনেকের মলে ভ্রম ধারণা জদ্মিবার সম্ভাবনা । কিন্তু দেখকালপাত্ভেদে ব্যযস্থা-ভেদ চির- 
ফালই চলিয়াঈআমিতেছে। বিশেষ বিশেষ স্থলে সংহিতাশ।,ভ্রাজ বিকদ্ধ-মত সম্বন্ধে অনেকে 

এইন্ধপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। | 

নীতিব্দ্গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সমাজের আদিম অসংস্কৃত অবস্থায় খণের পীড়ন অতি 
তয়াবহ--অতি অমানুষিক । গ্রমে জাতি যত উন্নত শিক্ষিত হয়, যতই তাহার নৈতিক চরিত্র 

ও বিগঠিত হইতে থাকে; বর্বরতা তত হাসগ্রাপ্ত হয়, পীড়নাদির মাত্রাও 
প্রতীচো খপ,প্রপঙ্ত। ততই কিগ্না। আসে । পাশ্চাত্যদেশের খণ-সম্পকাঁর ইতিবৃত্তের আলোচনার 

তাহার ঘথেই্ প্রমাণ পাওয়। যাঁর । অতি প্রাচীন কালে খণদান ও খণগ্রহণ 

বিষম ভয়াবহ ছিল। ব্যবস্থা-প্রণ।লীও এত অপরিপন্ধ ছিল যে, খগদাত1 ব। খণগ্রহীত! 

কেহই আপন লাভালাভ বু'ঝতে পারিতেন না । তাহাদের বিভ্ত-সম্পত্তিও তখন নিরাপদ ছিল 

না। খশদাতার গ্রভুত্বক্ষমতা এত অধিক ছিল যে, তাহার! অবস্থ।-বিশেষে খণগ্রহণহারীর 

প্রাণ পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন। কখনও কখনও খণ্দান ও ভিক্ষাদান একই 

পর্যায়ের অস্তভুক্তি বলিয়া তাহাদের মনে হইত। কিন্তু তাহা হইলেও স্ুদ্দ বা! মূলধন আদাদে 

দরিদ্রের গ্রাতি অতি অমানুঘিক অত্যাচার করিতে কুদীদজীবিগণ কুঠ। বোধ করিতেন ন। 
ক্রমে ক্রমে খণদাতার অসীম প্রতুত্ব-ক্ষমতায় বাধ! দিবার মুযোৌগ উপস্থিত হইল বটে) কিন্ত 

সে বিষয়ে কিন্ধপ ভ্তাষ্য পন্থা অবলঘন করা বিধের। তাহ স্থির হইল না। তখন 

বিষম কঠোরতার সহিত খণ আদায়ের অভিনয় চলিতে লাগিল। দরিদ্র 'অধমর্ণের বিশ্ব- 

সম্পত্তি লুন করিয়া! খণদাতা খণ আদায় করিলেন। বিস্তহীন অধমর্ণ দাঁসরূপে উত্তমর্ণের সেব! 

করিতে লাগিল। দাস, হইলেই প্রভু তাহার জীবন-মরণের কর্তা হন। দেহ করতলগত হইলে, 

প্রণও তাহার আরভ্তাধীন হয়। আধুনিক কাল অপেক্ষা প্রাচীন ফুগে পাশ্চাতা-দেশে | 

পারিবারিক সম্বন্ধ অতি ঘাঁন& ছিল। ন্দুতরাং পরিবারের প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার 

স্রী-পুরাদিও নিম্ন উত্তমর্ণের দাসদাসীরুপে পরিগণিত হইত । খগদাতা এইরূপে খণগ্রহণ- 

ফারীর ও তাহার পরিবারবর্গের জীবন-মরণের অধিকারী হুইতেন। ইহাতে এক দিকে 

যেমন খণদাতার দয়াপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া বাইত, খ্বন্যপঙ্গে তাহার তিটুরতায় বিষয় 
স্মরণ করাইয়। দিত। কঠোরত|-বিমিশ্র দয়ার দৃষ্টান্ত মোজেস-গ্রবর্িত নীতি-সমূহেই-' 
প্রথম পাওয়! যার। সে বিধানে দেখিতে পাই--ইজবেল-জাতির কেহ নিরলস দরিদ্র হইলে, 

কর্তব্যানুরোধে অপরাপর ব্যক্তি তাহাকে খণ গ্রদান করিতেন। সেখণের জগ্ত কেহ তাহায়, 

নিকট সুদ লইতেন না। কিন্তু বৈদেশিকগণের সম্বন্ধে তাহাদের বিধান জন্যরূপ ছিল।, 

বৈদেশিকগণের নিকট হইতে স্দ-গ্রহণ মোজেসের বিধানে অশান্ত্রীকন ধাঁ নীতি-বিগা্ছত ছিল, 
না। সাত বৎসরের মধ্যে খাগ পরিশোধ করিবার নিয়ম ছিল। . কিন্তু সেসাত বৎসরের মধ্যে 
যদি কেহ গুণ পরিশোধ করিতে না পারিত, প্রতি সপ্তম বর্ষে সে খদায় হইতে যুক্ত হইত ।. 
তাহাকে পূর্ব-খণদায়ে আর দায়ী হইতে হইত না। স্বজাতীয়গণেয় মধ্যেই ইজরেগদিগে এই 
বিধি ছিল। একবার খণ দিতে পারে নাই - ধলিয়! যে পুনরায় তাহাকে কেহ খণ দিষে না, 
তাহা নহে; বত বার তাহার আবঞ্তক হইবে, তত বার তাহাকে খপ দিবা বিধি ছিপ।, 



৩৫৬ : ভীরতবর্ধ | 

স্থজাতি সম্পর্কে পুনরায় খণ না দেওয়! ধঙ্দুবিরুদ্ধ বলিয়। মোজেস, ঘোষণ! করিয়াছিলেন * 

মোজেসের বিধানে জামিন বা বন্ধকের ব্যবস্থাও বিহিত দেখি । শস্যপেষণ-যস্ত্রেথ উপরিভাগস্থ 
প্রস্তর সকলে পবিত্র বলিয়৷ জানিত। প্রতিভূ-স্বরূপ তাহা গ্রহণ ধর্মমবিরদ্ধ ছিল। কারণ, তাহ 
অধমর্ণের জীবিকাহানিকর। পোষাক-পরিচ্ছদ বন্ধক রাঁখিলে, ৃ্ধ্যান্তের পুর্বে তাহ! ফিরাইয়! 
দিবার নিয়ম ছিল। কারণ, এ একমাত্র বস্তর 'অভাবে বিন1-আচ্ছাদনে খণকারীর কষ্ট হইতে 
পারে। পতিহীনা রমণীর বন্ত্রাদি বন্ধক রাখা মোজেসের নীতির অনুমোদিত নহে। 
যাহা হউক, এইরূপ সার্বজনীন নীতির প্রবর্তন! করিয়াও খণ-জন্ত খণকারীর ক্রীতদাস রূপে 
বিক্রীত- হওয়ার বিষয়ে মোজেস উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার মতে, বিত্তশালী ব্যক্তি 
অধমর্ণকে দাসরূপে গ্রহণ করিবেন বটে; কিন্ত তাহার কার্ষোর জন্য তাঁহাকে পারিশ্রমিক 

দিতে হইবে। মোৌজেস আরও বলিয়াছিলেন, 'জুবিলি” বৎসরে ক্রীতদাস-দিগকে মুক্কি দেওয়। 

হইবে। বিচারকের নিকট খণের বিচার-বিষয়ক ক্রম-পদ্ধতির উল্লেখ মোজেসের নীতি-সমূছে 

দৃষ্ট হয় না। তবে তিনি আপিল-সংক্রান্ত বিস্তৃত বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছিজেন। কৌটিল্যের 
বিধানে যেমন সংগ্রহণ, দ্রোণমুখ, স্থানীয় গ্রাভৃতি বিচারালয়ের উল্লেখ আছে; মোজেসের 
নীতিতেও তেমনি দশগ্রামিক) পঞ্চদশ গ্রামিক, শতগ্রামিক ও সহন্ত গ্রামিক গ্রভৃতি দৃষ্ট হয়। 
পৌর্ববপর্্য অনুসারে আপিলের ব্যবস্থা । সর্বশেষ আপিল মোজ্ষেসের নিকট হইত। জুবিলি 
বৎসরে 1 ইজরেল জাতির প্রত্যেকেই আপনার পৈতৃক সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার অধিকারী 
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, 1 প্রতি সপ্তম বর্ব_-বাইবেলে *জুঁবিলি, বৎসর বলিয়। অভিহিত হইয়াছে । পরমেশ্বর বলিতেছেন--ছয় বৎসরের 
কর্ষণে ভূম্যাদি প্রগীড়িত 'হয়। হৃতরাং এক বৎমর বিশ্রাম দেওয়া! উচিত | লপ্তম বর্ষে ভূম্যাদি কর্ধিত হইত ন। 
এবং ফম্লাদি উৎপন্ন করিবারও আদেশ ছিল না। ক্ষেআদিক এ বিশ্রামের বৎসর--বাইবেলের মতে--ভূবিহি 



খণাদান-বিধানে আঁদশ। ৩৫৭ 

নুতরাং বৃক্ষার্দির ফল গ্রভৃতি এবং দ্বিচত্বারিংশবিধ শন্তাদির দাবী ভিন্ন উত্তমর্ণ কাহারও 

পৈতৃক সম্পর্থত্তর দাবী করিতে পাবিতেন না। কিন্তু লিভাইট ব্যতীত অপরাপর লকলেরই 

গৃহাি বিক্রয় দ্বারা খণ পরিশোধ হইতে পারিত।* কখনও কথনও সন্তান-সন্ততি বন্ধক 

রাখিয়া খণ গ্রহণ, কর! হছুইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সম্তানগণ খণ-পরিশোধার্থ ক্রীতদাস - 

মধ্যে গণ্য হইতেন।1 মিশর হুইতে বন্ধনমোচনের পর ইজরেল জাতির দরিদ্র ব্যক্তিগণ 

খণের পেষণে জর্জরীভূত হুইয়! পড়েন। তাহাদের অসহনীয় ছঃখ-বস্ত্রণা-দর্শনে নেহিমিয়ার 
হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি সর্বসাধারণের খণমুক্তির জন্ত জিদ করিতে থাকেন। ধনিগণকে 

একত্র সমবেত করিয়া তিনি স্রাহাদিগকে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেন যে, অতঃপর আর কখনও 

তাহার! খণের জন্ঠ দরিদ্রগণের উপর অত্যাচার করিবেন না| $ খণ-পরিশোধার্থ স্ত্রী-পুত্র- 

বদর । এতৎসন্বদ্ধে বাইবেলের উ্ভি,--/52৫ 11) 1,010 5026 00001 05655 10 0)00103% 91:219 

8811)£9 50691 11060 035 01711016006 15351 2:30. 598 01000 (10617), ৬৬1১৩) 9৬ ০010৬ [20 

(061500৮1810 1 ৪1৮6 700) 01152510811 0105 1200 0650 এ 58002810 0060 00৩ 1010, 91 

56815 0100 51210 50৮ 00১১ 5618, 20 51 96215 (1800 50216 00101550009 51759 210 500 

£৭11961 10 006 00105 (10615065100 11 005 56৮61965521 51551110৩ ও 55100500006 5915002 

53001 0106 19170) 200 5209210) 01060 06 1,010 : 1000 510816 3610067 50৬) 01) 9619) 1001 

0101960৮10৬) 5810১১71560110845, সঞ্ভেত। তারি 

* বাইবেলের 'সেভিটিকাস, অংশের পঞ্চবিংশ অধাঁয় এতদ্বিযয়ক উপদেশে নিয়োজিত। বিক্রীত সম্পত্তি 

এক বৎসরের মধ্যে ফিরাইয়া লওয়ার বাবস্থা সে স্থলে উক্ত হইয়াছে ' যথা।--"/১10 16 2 0090 561] 5 

0৮/6111708 18005৩ 8) » 81160 0105, 110৩1 176 [09515060120 16 ৮111)12 2 910016 5621 566: 

1615 50103 100৫ 2 00]1 56217 510211072৮5 105 11606 06 16061000102 87011010201 95 

£৩08৩17360. 79111310 19৩ 57808 068 11 90911 01617 0106 100056 32115 17011)6 ১8116 0165 

৪091] 06 2305 5101৩ 100 00617991010 (০1010) (7386 99051) 107 01510081100 1025 651061201008 : 

1: 51281190169 001 11) 015 ) 01150 "+-1:25/62%5) 50১৮৬, 29-+3০, লিভাইটদিগের সম্বন্ধে এ 

নিয়ম নহে । যথা)” ০৮৩:671955 106 01015506106 1565৮165) 06 1)00555 01 0176 010165 ০6 

11611 79055655101, 0089 110৩16৮1165 16066773305 0105, 2170116020৩ 0 015 1,6৮163 

16 06670) 01617 06000096072 ৬৪5 5010 8130. (৩ 0119 06 17015 19038653101), 51511 ৪০ 02 

1 006 010511661” 8:০,৮74012, 22735. 

1 17615 216 07500100075 00511555002) 60501525000 15065 ও 06085 ০1 

(76 0০০৮১ 71০৮, 201৬, 9, ৩ 0001৩ ০0150 ৪. 06010 00025 01 005 1৮59 0৫ 056 

90195 016 006 101090065 01069 15115)085 52511881 2105 56:5506 2% 17850800 15 0650: &9ণ 

0০00 ৮00৮/556 00800005615 2150 010. 087 00৬ 1010: 2100. 0006 07501100775 00175 (0 14 

4219 টা এ) (আও 01457 006 ০900060 ৮-]] রেড 1৮১, 
$ বাইবেলের অস্তর্গত নেহিমিয। অংশের পঞ্চম অধায়ে এতদ্বিযয় লিপিবদ্ধ আছে। কুসীগজীবী 

যিভদীগণ ঘণের জন্য দেশবাসীর খাস্ভাশত্যাদি এমন কি পুত্রকন্তাদিগকে বলপূর্ধবক লইয়] যাইত, & অংশে 
ত্বাহার বিবরণ শ্বাছে। দেশবাসীর করুণ ক্রন্দন এবং খণদাতার বিষম আতাচার প্রভৃতি দিখান-কাল় 

নেছিমিয়ার চেষ্টার অশেষ পরিচয় এ অংশে দেদীপামান। ৮106, 774745%625), 0057, ৮. 



৬৫৮ ভারতবর্ষ । 

পরিজন ও ধন-সম্পন্তি সহ খণকারী বিজ্রীত হইতেছে, বাইবেলের ম্যাথু অংশে বীশুধৃষ্টের 
উক্তিতে তাহ! উপলব্ধি হয়।* এইরূপ বিক্রয়-প্রথ্ী যে কেবল ইজরেল জাতির মধ্যেই 
গ্রচণিত ছিল, তাহা নহে) পাশ্চাত্য-দ্দেশের নকল জাতির মধ্যেই অতি প্রাটীন-কাল হইতে 
এ প্রথা বিস্তমানতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীস ও রোম মাআাজ্যের পুরাবৃন্ত আলোচনার 
গ্রতিপন্ন হয়, সে সময়ে তত্তন্দেশে অধমর্ণের দেহের উপর খণদাতার আধিপত্য অতি প্রবল 
ছিগ। অপিচ, তিনি অধমর্ণের দগ্ডমণ্ডের কর্তী ছিলেন। ইঞজরেল জাতির খণদাতাগণ্ 
অতি প্রাচীন-কালে যেমন খণদায়ে অধমর্ণের প্রাণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবার অধিকারী ছিলেন; 
প্রাচীন রোমে ও প্রাচীন গ্রীসে সেইরূপ অত্যাচার-অবিচার সে সময়ে গ্রচলিত ছিল। 

সোলনের শাবিষ্ভাবের পুর্ব পর্য্যন্ত খণদাঁতার অত্যাচার এতই প্রবল হুইয়া উঠিয়াছিল যে, 
তাহার ফলে রোমের তাৎকানিক 'প্লিবিগ্নান” ও প্যাটিসিয়ান' সম্প্রদায়ঘয়ের মধ্যে বিষম 

সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। খণ-সংক্রান্ত বাভিচার-বিশৃঙ্খলার প্রাবল্যে দেশ উৎপন্ন যাইতে 

বসয়াছে দেখিয়া মহামন! রাজনীতিক ফসোলন তন্নিবারণে বদ্ধপরিকর হুন। "টুয়েলন্ত 

টেবল” আইনের প্রবর্তনায় সোলন এক বিধি বিধিবদ্ধ করেন। খণকারী খণের বিষয় 

স্বীকার করিলে অথবা! বিচারালয়ে খণ-ব্যবছার নিষ্পন্ন হইলে, খণ-পরিশোধের জন্য 

অধমর্ণকে ত্রিশ দিন সময় দেওয়ার বিধি শ্রী আইনে বিধিবদ্ধ হইয়া যায়। এ নির্দি 

সময়ের মধ্যে খণকারী খণ পরিশোধে অসমর্থ হইলে তাহাকে খণদাতার হস্তে সমর্পন 

করিবার ব্যবস্থ। হয়। খাণদাত। যাট দিন কাল অধমর্ণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতেন এবং শৃঙ্খলা বন্ধ 

অবস্থাক়্ তাহাকে সময় সময় রাজপথে বাহির করিয়! খণের বিষয় বাছ্াদি সহকারে ঘোষণ। 

করিতেন । যাট দিনের মধ্য কেহ তাহার পরিব্রাণের জন্ত অগ্রসর না হইলে, খণদাত। 

তাহাকে ক্রীতদাস রূপে বিক্রদ্ধ করিতেন, অথবা তাহার প্রাণবধ করিতেন। একই 
ব্যাক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট খণ করিলে, খণের পরিমাণ অনুসারে তাছার দেহ থণ্ড খণ্ড 

করা হইত) আর খণদাতৃগণ আপন আপন খণের পরিমাণ অনুনারে থগ্ডিত অংশ-সমুহ গ্রহণ 

করিতেন। খণের জন্য খণকারীকে দাসরূপে গ্রহণ করাই সাধারণ বিধি ছিল। পিতার 

সঙ্গে সঙ্গে সম্তান-নস্ততিগণও দাসরূপে গৃভীত হুহয়া! উত্তমর্ণের আদেশানুরূপ কার্য) সম্পাদন 

করিত। ৩২৬ পুর্বব-ৃষ্টাবধে 'লেক্স পিটোলিয়া। বিধানের প্রবর্তনায় রোমে এই অমানুষিক 

প্রথার পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছিল। তদনুসারে সরাসরিভাবে অধমর্ণকে কারারুদ্ধ করিবার 

গ্রথ লোপ প্রাপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে তাহাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার আশক্কাও বিদুরিত হয়। 

সে সময় রোমে রাজকীয় বনদিশাল! ছিল না। উত্তমর্ণগণই অধমর্ণকে শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়! 
আপন গৃহে রাধিয়। দিতেন। ক্রমশঃ সভাতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়মের পরিবর্তন 

সাধিত হয় । নীতিশাস্ত্রবিদগণের অশেষ আরাসের ফলে খণদাতার ক্ষমত! হাস হইর1 আসে, 

বাইবেলের নিউ-টেষ্টামেন্টের অন্তর্গত “ম্যাথু, অংশে যাণুধুষ্টের উদ্ভিতে এতাছিষয় পরিব্যক্ত | পিটারের 
প্রশ্নের উত্তরে বীও বলিতেছেন,_-3০: £075525000 25 00510১80170 2০76৮520127 9 [055+ 015 1915 

০০008741500. 1710) (০ ৮৫ 5010) ৪:0৫ 115 ৮105 5100. 01)1101৩10 8180 ৪11 11981 05 1089) 8০৫ 

05570 10 95 1080৩১৮-৮5%, 84224%) ১৮1]]) 25. . . 



ধণাঁদান-বিধাঁনে আদর্শ। ৩২৯ 
খণকারীর পরিত্রাণ হয় এবং সুদের হার কমিয়। যার। মহামম! সোলন ও কোসিনিয়াল 

প্রভৃতির ব্যবস্থার ফলে রোমে এই পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছিল। এঁফউডেল' প্রথা 

প্রবর্তনার পর্বে ইংলগ্ডেও খণদায়ে খণকারী দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইভ। কিন্ত ও প্রথা 
প্রচলিত হইলে এ নিয়ম রহিত হয়। তখন অধমর্ণকে খণদায়ে কারারুদ্ধ কর! অথবা 

দাসরূপে গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ -হুইয়া যাঁয়। ১২৮২ ৃষ্টাবে বাণিজ্য-সংক্রাস্ত বিধান 

বিধিবদ্ধ হয়। তদনুদারে খণকারী লর্ড মেয়রের নিকট আসি? ধণের বিষয় স্বীকার 

করিত এবং খণ-পরিশোধের দিন নির্ধারিত করিয়া যাইত । লর্ড মেয়রের আদেশ 

অনুসারে স্বীকার-পত্র লেখা হইত এবং তাহাতে খণকারীর স্বাক্ষর করিত। পরে য়াজকীয়, 
মোহরাদি দ্বার! উহ! চিহ্নিত করিবার বিধি ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে খণ পরিশোধ না করিলে 

খণদাত! এ দলিলের বলে খণকারীকে ধৃত করিয়া 'টাওয়ারঃ কারাগারে আবদ্ধ করিবার, 

আবেদন করিতেন। এইরূপে, দেউলিয়া সংক্রান্ত বিধি বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যাস্ত 

ইংলত্খের কারাগার-সমৃহ খণ-সংক্রান্ত বন্দীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ১৮২৫ খুষ্টা্বে আট 
মাসের মধ্যে ইংলগ্ডের বিচারালয় সমূহ হইতে খণ-সংক্রাস্ত ১০১০০* ভিভ্রী প্রচারিত হুর়। 

পাশ্চাতাদেশের খণ প্রসঙ্গে ইতিহাসিকগণ জাতীয় বাঁ রাজকীয় খণের বিষয় উত্থাপন 
করিয়া থকেন। পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে রাজকীয় খণের পরিমাণ 

কত ছিল, সে আলোচন। হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। পঞ্চাশ 
জী 
রী বৎসর পুর্বে গ্রেট-ব্রিটেন যুক্ত-সাত্রাজ্র জাতীর খণ সর্বাপেক্ষা অধিক 

ছিল। তখন এর খণের পরিমাণ--৭৩১* লক্ষ পাউওড হয়। ফগাসী 

রাজ্যের জাতীয় খা, ফরাপী বিপ্লবের সময় হইতে অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। বিপ্লবের সময় 

ফরাদী-রাজ্য একরূপ দেউলিয়া! হইয়া পড়িয়াছিল। “এসাইনাট' প্রসৃতির আলোচনায় 

তাহ! উপলব্ধ হয়। “কন্সিউলেট' সভার শাসন সময় হইতে পুনরায় ফরাসী-রাজ্যে খণ-গ্রহণ- 

প্রথা প্রবস্তিত হুইয়াছিল। ইহার পর 'বুরবন' বংশের রাজত্বকালে, ওয়াটালু'সমরের পুর্বে, 
ফরানী-রাজ্যের জাতীয়-খণের একট। হিসাব প্রকাশ করা হয়। তাহাতে বুঝ! যায়, এ সমগ্ন 

জাতীয় খণের পরিমাণ--১২৩০ লক্ষ পাউওড হইয়াছিল। “ফ্রাঙ্কো-জন্মণ' যুদ্ধের পূর্বে ফরামী- 

রাজ্যের জাতীর খণ বুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ৪৬০০ লক্ষ পাউও হয়। ১৮৭০-১৮৭২ খুষ্টাবের মধ্যে 

ধ$ খণ-পরিমাণ ৭৪৯* লক্ষ পাউওড দাড়াইয়াছিল। এ হিসাবে, ইটালিরাজ্যের আয়-পরিমাণে 

জাতীয়খণের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক । ১৮৭২ থুষ্টান্বের শেষভাগে এ খণের পরিমাণ ৩৬১৯ 

লক্ষ পাউও দীড়াইয়াছিল। ত্তীয়। সাম্রাজোর জাতীয় খণ ১৮৭৩ খুষ্টাব্বের ১ল! জুলাই 
তারিখের হিসাবে ৩১৮০ লক্ষ পাউও্ড দেখা যায়। এতত্ব্তীত এ থ্ষ্টাকের নবেশ্বর 

মাসে বৈদেশিক রাজ্য হইতে ১২৭ লক্ষ পাউও খণ গ্রহণ কর! হইয়াছিল। এই সকল খণ 

ব্যতীত আরও ২৭০ লক্ষ পাউণড অ্ট্রয়ার অপ্রকাশ্ত খণ ছিল। ইউরোপের মধ্যে স্পেন- 

রাঙ্য গুরুখণতারাক্রাস্ত । দেশের আর-পরিমাণের তুলনায় খণ-পরিমাণ তাত অধিক।, 

১৮৭৯ খুষ্টান্বে স্পেনের জাতীয় খণের পরিমীণ--২৬১৭ . লক্ষ পাউও হয় । রঙ বৎসয় 

ন্দেট” উপলক্ষে বজ্জতার সময় রাজপ্ব-নচিৰ বলিগ্নাছিলেন।_- আর অয্পকাল, পয়েই 
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স্পেনরাঁজ্য দেউলিয়। হইয়া যাইবে । তুরস্ক-সাআ্াজোর জাতীয় খণের পরিমাণ--১৯৭৪ 

কক্ষ পাউও। তন্মধ্যে ১৫৭০ লক্ষ পাউণ্ড বৈদেশিক রাজ্যের নিকট হইতে ধার লওয 

হইয়াছিল। রুশিয্ার জাতীর খণ_১৩৩০ লক্ষ পাঁউও এবং হলের জাতীয় খণ-+১০০৯ 
পাউত্ড। বিস্তু হলগেডের সুবন্নোবন্তে ১৮৭২ খুষ্টাব্বে উদ! পরিশোধ হইয়া ৭৮০ লক্ষ পাউও 

দাড়াইয়াছিল। ১৮৭৪ খুষ্টান্ষে রুশিয়া সাম্রাজ্যের জাতীয় খণ--৪৫০ লক্ষ পাউও নির্ধারিত 

হয়। উহার তিন বৎসর পূর্বে সৈন্য-বিভাগের ও নৌ- বিভাগের উন্নতিবিধানে জর্ম্ণ 

সম্রাট ৩৫০ লক্ষ পাউও খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক' বৎসরের মধ্যেই সে খণ 

পরিশোধ হইয়া! যায়। ১৮৭৫ থুষ্টান্যে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের জাতীয় খণের পরিমাণ-_. 

২২৩২,২৮৭,৫৩১ ডলার ছিল। 'ইংলগ্ডে পালমেন্টের প্রাধান্)-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় 

খণের পরিমাণ বাঁড়িয়! গিয়াছে। ইংলণ্ডের টিউডর ও ইয়া বংশের রাজত্বকালে রাজার 

ক্ষমত। অত্ন্ত অধিক ছিল। সে সময় রাজা যদি স্থায়ী টন সংগঠনে সমর্থ হইতেন, 

তাহ! হইলে তাহার ক্ষমতার অবধি ছিল না!) কিন্তু রাজা যাহাতে স্থায়ী সৈন্যদল সংগঠনে 

সমর্থ না হন, তত্প্রতি জনসাধারণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। রাজশক্তি হস করিবার জন্য 

পালণমেন্টের কমন্স-সভ সর্ধদাই বদ্ধপরিকর ছিলেন। রাজা যাহাতে জাতীয় খণ সংগ্রহ 

করিতে না পারেন এবং তন্দার! স্থায়ী সৈম্ভপদল পোষণে সমর্থ না হন) কমন্স সভার সভ্যগণ 

তদ্বিযয়ে স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতেন। “রিভলিউশন' ব বিপ্লবের পর পালামেন্টের ক্ষমত! 

প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইংলগ্ডে জাতীয় খণের সুত্রপাত হয়। :১৬৯৩ খুষ্টান্ধে এতৎসক্রান্ত 

প্রথম খণ গৃহীত হইয়াছিল । ইংলগ্ডের প্রধান ব্যাঙ্ক__“ব্যাঙ্ক অব ইংলগু" প্রতিষ্ঠায় এ খণ 
নিয়োজিত হয়। তখন উহার মুলধন--১,২০০,*** পাউও্ড ছিল। উহাই তাৎকালিক 

জাতীয় খণের পরিমাণ । অতঃপর যুদ্ধবিগ্রহার্দি কারণে এঁ জাতীয় খণ ক্রমশঃ বাড়িতে 

থাকে। ১৬৯৭ খুষ্টাবে 'রিসউইগ' সন্ধির পর ইংলগ্ডের জাতীয় খণ-পরিমাণ ২০০ লক্ষ পাউগ্ডের 
অধিক হইয়াছিল। পরী খণ-পরিমাণ ১৭১৪ থ্ষ্টান্বে ৫০* লক্ষ পাউও, ১৭৫৬ থুষ্টাবে 
৭৫০০০০০* পাউও্ঁ, ১৭৬৩ এবং থুষ্টার্ে ১৪৯ লক্ষ পাউও্ড হয়। অতঃপর ফান্স, স্পেন ও 

আমেরিকার সহিত বুদ্ধে ইংলগ্ের জনেক' অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। ১৭৯৩ খুষ্টাব্বে ফরাসী- 

বিপ্লবের প্রভাবে ইউরোপব্যাগী মহাসমর সংঘটিত হয়। তখন ইংলপ্ডের জাতীয় খণ 

অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়। গিয়াছিল। ১৮০৩ খুষ্টান্বে এমিজ্সের সন্ধির পর শ্রী খণের 
পরিমাণ_-৬২০০ লক্ষ পাউও্ড এবং ওয়াটার্লু যুদ্ধে অবসানে ভিয়েন! নগরীর সন্ধির পর ৮৮৫৯ 

লক্ষ পাউও নির্দিষ্ট হইগাছিল। অতঃপর ১৮৭৮ খুষ্টাব্ধের ৩১এ মার্চের হিনাব অনুসারে এ 

খখ-্পরিমাণ--৭৩১,৪৪৬,৩০৭ পাউগ নির্ধারিত হইয়াছে। জাতীয় খণের পরিমাণ এত অধিক 

হইলেও রাজনীতিক ও অর্থনীতিকগণের মতে উহ! উপেক্ষনীয়। প্রকৃতপক্ষে প্র টাকা ধার 
করা হয় না, অথবা কেহ উহ! পাইবার অধিকারী নহে। কারণ, খণদানকারী শতকরা নির্দিষ্ট 

হারে সুদ গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হন) মূলধনের কখনও দ্রাবী করেন না। খণ-পরিমাণের 
অন্্পাতে মুদ্রা-পরিমাণ মজুত রাখ! সম্বন্ধে তাছার! সময় সময় জিদ করিয়াছেন বটে; 
কিন্ত তাহ! কখনও সম্ভবপর হয় নাই। গ্রেট-ত্রিটেনের” জাতীয় খণের সুদ শতকর। 
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পচ টাকা করিয়! বাঁড়াইয়া দিলে প্রতি বৎলর চারি কোটী টাক সুদ দিধার আবশ্তক 
হয়। শতকরগী তিন পাউগু ও সাড়ে তিন পাউও হিসাবে সে সুদের পরিমাণ--২৮০-২৯৯ 

লক্ষ ?াউও দীড়ার়। অর্থনী তিবিদ্গথের অনেকেই জাতীয় খণের পক্ষপাতী নছ্নে। তাহাদের 

ফেহু কেহ জাতীয় খণ একেবারে উঠাইয়! দিবার প্রস্তাবও করিয়া থাকেন। কিন্তু কোনও 

কোনও অর্থনীতিবিৎ আবার তাহাদের এ যুক্ত ভিত্তিহীন বাঁপয। মনে করেন। জাতীয় খণ 

কেবল দেশের উন্নতির জন্ত ব্যয়িত হয় না । দেশের উন্নতিতে যে অংশ ব্যয় করা হয়, 

কোন-না-কোনও আকারে উহা ফিরিয়া আসে। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহাদির জন্য গোলাগুলি- 

বারুদে যাছা! ব্যয় কর! হয়, তাহ! ফিরিয়! পাওয়া যায় না। ছুতরাং পুনরান়্ খণ-গ্রহদে তাহার 

দন পুরণ করিতে হয়। দেশের শিল্প, বাণিঞা, রাজন্ব ও উৎপন্ন শ্ত প্রভৃতির দ্বারা যাহা আয় 

হয়, আবশ্যকীয় ব্যয়-সন্কুলানের পর, তাহাতে জাতীয় খণের লমস্ত পরিশোধ হুওয়! সম্ভবপর 

নছে। তন্দার! জাতীয় খণ পরিশোধ করিতে গেলে মূলধন অভাবে শিল্প-বাণিজ্যের বিশৃঙ্খণা 

ঘটবার সম্ভাবনা । তাই কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন,--ছুইটী উপায়ে জাতীয় খণ পরিশোধের 

বাবস্থ। হইতে পারে ১--(১) সুদের হার পরিবর্তন, (২)নুভন রাজকর সংস্থাপন। অতাধিক 

কর গ্রহণে ঘনসাধারণের বিশেষ কষ্টের সম্ভাবনা । এদিকে আবার ন্থুদের হার কমাইয়। 
দখে ধার পাওয়াও কঠিন। এই সকল বিষয় বিবেচন! করিয়। কেহ কেহ বণিয়াছেন,--জাত)য 
খন মহছুপকার।। ইহাতে একদিকে যেমন দেশরক্ষার পথ গ্রশস্ত হয়, অন্থদ্দকে তেমনি 

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে দেশের স্ত্রী-বৃদ্ধি সাধন করে। সাধারণ খণ সম্বন্ধে, পূর্বে খণকারীর, 
ক্ষারারুদ্ধ হওয়ার বিষগ্ন গ্রন্থ-পঞঙ্জে পওয়! যায়। পঞ্চাশ বতলর পুব্বেও ইউরোপের বিভিন্ন 

দেশে খনধায়ে খণকাৰীকে বন্দী করিবার প্রথ| বর্তমান ছিল। কিন্তু একে একে সে নিয়ম পর্ি- 
বর্তিশ হইয়াছে। “ডেটা ম্যাক্টেগ প্রবর্তনায় ১৮৭২ থুষ্টান্বে আয়গণ্ড হইতে এবং ১৮৮৯ 

খুষ্ট!বে স্কটলগু হহতে এ প্রথ! উঠিয়া গিয়াছে । ১৮৬৭ খুষ্টান্দে ফর়াসা বাজে, ১৭৮১ ৃষটান্বে 

বেগজিয়মে, ১৮৭৪ খৃষ্টান্যে নরওয়ে ও সুইডেনে এবং ১৮৭৭ খষ্ট।বে ইটালিতে বিশেষ বিশেষ 

বিধি বিধিবদ্ধ হওয়ায় কারাদণ প্রথ। একে বারে লোপপ্রাপ্ত হহষ্জছে। ইংলঙে এখন মাত্র একুশ 

দিনের জন্য খণগ্রইণকারীর প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু তাহাতে তাহার খাণ- 
পরিশোধের কোনও ব্যবস্থা হয় না। আমেরিকার যুক্তরাজ্য বিশেষ বিশেষ স্থঞখো,। খণ ভান্ত 
কাররুদ্ধ করিবার বিধি আজিও গ্রচপিত আছে। প্লণকারী যদি ঞ্কণ জন্বাকার করিয়া তাহায় 

বিষয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার চেষ্ট। করে, তাহা হইলে তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার বিধান 

ব্যবহারশান্ত্রকারগণ বিছিত করিয়াছেন। বস্তু প্রাটীনকালে কারাদগু"বিধানে যেরূপ 

কঠোরতা অবল্বিত হইত, এখনকার বিধানে সে কঠোরও। চৃষ্ট হয় না।* 

৬  [বজাতের আইনে খদ (শেন অেনীতে বিভক্ত হইমাছে--.( ১) ] 5৫৪০৬৮$ 3৬১ $ ২) ৯৮১৩০৪)৮১. 

3০১ (৩) 510101৩ ০০০৯০ 9০০ এহছাতীত 09179751৮৩০) বা জাভীয় গণ আছে। অথসোত 

ছণ বিচ[রাদালত বত্তৃক নিশ্পন, তীয় প্রকারের ঝণ বিশেষ বিশেষ দলিলাদি সংক্রীস্ত এবং তৃতীয় প্রকারের ধ্প. 

পটু স্ভি-বিষযরক। এই সফল খপ-সং হা বিশেষ বিশেষ বিধ বিলে আইনে বিখিবধ ছে | তপস্যা, 

রেখ এন্থলে, নিগোজন | | এ 

| ৬৮-৮-৪৬ 



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
২৩৫১ পা ৩১ ্ স্্স 

ক্রয়বিক্রয়াধিকার-বিধানে আদশ। 

[ শান্তে পূর্ববব্রয়াধিকার প্রনঙ্গ--মন্ুদংহিতায় তাহার আভাব,--নিতাক্ষরায় তণ্ববগ্নক আলোটন।,--. 

মহানির্ব্বাপতন্ত্রে পৃরবক্রয।ধিক্কারের উল্লেখ ;--অর্থশানত্রের বিধান,--কোৌটিলা প্রবর্তিত বিধিবিধান-সমূহ ;-_কৌঁটিলোর 

মতে অগ্থাবর বিক্রয় বিধি,পণ্যাদির প্রলঙ্গ--পণোর ্রিবিধ দোষ,-উপনিপাত, আবিবহা প্রভৃতি দোষের 

পধ্যায়।-পণাবিক্রর-দংক্রান্ত নান। [বিধি ;--প্রতিনিধি পিয়েগে পণাবিক্রয় বাবদ্থ।--তৎসংক্রাস্ত বিধান-সমুহ ;-- 

অর্থণাস্ত্রে অন্বানি-বিক্রয়"সাক্রান্ত বাবস্থা-বিধান ;-নংহিতায় অন্বনি/বক্রয় প্রসঙ্গ,--কৌটিলের বিধান স্মৃতির 

অনুনারী,--সদে!ব দ্রবা, নির্দোষ বলিয়। বিক্রয়ে দণ্ডের বাবস্থা )--ভেজাল প্রসঙ্গ।-তৎমাক্রান্ত কৌটিলের ও 

স্থতি-শাস্ত্রের বিধান-সমূহ,--আধুনিক বিধিহে প্রাচীনের অ.দর্শ-খ্যাপন,--মিতাক্ষরাদি মতে পূর্ববক্রয়াধিকার।-- 

দায়তাগ। বিজ্ঞানেখর প্রভৃতির আইনত $--কশ্নকরকল্প-নংক্রান্ত বিবিধ বিধান, দালকল্প। সত্তুয়-সমুখান 

প্রস্তুতির প্রস্তর /+-দ'হিতাদিতে বিভিন্ন অবস্থায় তৎ্সংক্রাস্ত বিভিন্নরূপ বিধি-বিধামের আলোচনা।--বিবিধ 

বিধানের উল্লেখ, আদেশ ও অধ প্রস্ীতির প্রসঙ্গে শ্রেষ্ট আদর্শের পরিচয়,--আধুনিকে প্রাচীনের অনুনরণ | ] 

পুরবক্রয়াধিকার-ব্যবহার-শাস্ত্রের এক বিশেষ বিধান । সংহিতা-শাস্ত্রোক্ত গ্রচীন বাবছার- 

মিনি স্বতন্ত্ররূপে এতৎসন্বন্ধে বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ হয় নাই। মন্তুর বিধানে কেবল 'প্রথ্যাত” *. 

ও শবের উল্লেখ আছে। তাহাতে গ্র প্রথার বিষ্তমানতার বিষয় মনে আসে 

পুর্ধ-ক্রমাধিকার বটে; কিন্তু তাহাও রাজন্-পক্ষে প্রযুক্ত । মনিয়ার উইলিয়মূসের মতে 

পপস।  সংহিতা-শান্ত্রে উহা পূর্ব-ক্রিয়াধিকারের আভাষ মাত্র। মিতাক্ষরা গ্রস্থে 

এততসংক্রান্ত একটা বিধান আছে। স্থাবর সম্পত্তি যে উপায়-পরম্পর! অবলম্বনে হস্তান্তর কর! 

যাইতে পারে, তাহাতে সেই বিষল্প পরিবর্ণিত। মিতাক্ষরার এ বিধানের আলোচনায় অনেকে 

মনে করেন, গ্রাচীনকালে হিন্দুদিগের ব্যবছার-শান্ত্ে পূর্ব-ক্রযাধিকা'র প্রথা প্রবর্তিত ছিল।' 

প্রতিবাদী ব্যক্তিবুন্দের বিশেষ সম্মতি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দান-বিক্রপ্ন কদাচ সিদ্ধ 

ক₹ইত না-মিতাক্ষরোক্ত বিধানে তাহ উপলব্ধি হয়। কিন্তু নিবন্ধকারগণ এত দবিষয়ে উপেক্ষা 

্ এতিবয়ে মনুসংহিতার সেই উদ্তি নিষ্বে উদ্ধত করা হইল / যথ|,- 

“রাজ; প্রখাত্ভাগানি প্রতিবিষ্কানি যানি চ। তানি নির্থরতো। লোভাৎ সর্বহীরং হরেন্নৃপ: ॥* 

এই গ্লোকের টীকায় কু্প,ক ভট লিখিয়াছেন,-রাজ: সম্থন্ধিতয়। যানি বিক্রেয় ভ্রবানি প্রথাতানি রাজোপযোগীনি 

হস্তাশ্বাপ্দিনী তদ্দেশোস্তবানি তথ। ঘানি চ প্রতিধষদ্ধানি বণ! ছুর্ভিক্ষে ধা্যং দেশাস্তরং ন নেয়মিতি তানি লোা- 

দেশাস্তরং নয়তে। বণিজঃ সর্বহরপং ন রাজ! কুধাৎ ॥* হুতরাং বুঝ। যাইতেছে, রাজনিষেধে যাহা ক্রয়বিত্রয় করা 

নিষিদ্ধ, তাহা রপ্তানি করা দণুলীয়। যে সকল পণো রাজার প্রথম অধিকার, এস্বলে তাহার বিষয়ই বল। 

হইয়াডে। কি রাজ-সম্পর্কে হাই! প্রযোজা। সাধারণ সম্পকে সে বিধি চলে না। ন্মতরাং লাধায়ণের পুরব- 
জয়াধিকারের বিহয় মন্ুংহিহাবু এতজিতে শুচিত হয় না;--কেছ কেহ এরগ দিদ্ধান্ত করিয়াছেন । যাহ! 

ইট ক) যে সঙ্থেই হক, মধুর উত্তিতে যে পু, গা [ধার আত।ৰ বর্তননি। তাহা উপলদ্ধি হয়। 



ক্রয়বিক্রয়াধিকা র-খিধাঁনে আদশ। | ৩৬৩ 

গান করিয়! পূর্ব-ক্রাধিকার সম্বদ্ধে কোনও অভিমত গ্রকাঁশ করেন নাই। তাই কাহারও 

কাহরও মন্ে, প্রাচীনকালে এ প্রথ| ব্যবছার-সম্মত ছিল না। একপগরিবারভূক্ক এবং একঅন্ষে 
প্রতিপালিত. জ্ঞাতি ব! সমন্বত্বাধিকারীদিগের সম্মতি দান-বিক্রয়ে অবস্তা কর্তবা। তাহা ন! 

হইলে, তীহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে, দান-বিক্রয় সিদ্ধ হয় না। কিন্তু মিতাক্ষরার নিবন্ধকার- 
গণ সেরূপ বিধির প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার চেষ্ট1! করেন নাই। যাহ! হউক, নিবন্ধকারগণের টীকা- 

টিপ্পনীতে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলেও, পূর্ব-ক্রয়াধিকার-বিধি যে বহু প্রাচীনকাল হইতে 

ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, মন্দংহিতোক্ত 'প্রখ্যাত, শব্দের আলোচনায় তাহ! বেশ উপন্ি হয়। 

 সংস্কত-ভাধায় ইহার কোনও দংজ্ঞ। নির্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু মিতাক্ষরাধত বৃহম্পতি প্রভৃতির 

অভিমত আলোচনায় পুর্ব-ক্রয়াধিকার প্রথার বিস্তমানতার বিষয় প্রতিপন্ন হইতে পায়ে । 

বৃহস্পতির মতে স্থাবর সম্পত্তি অবিক্রেয়। অংশীদারগণের সম্মতি লইয়া উহ! বন্ধক দেওয়া যাইতে 
পারে মাত্র ।-ভিন্ন-পরিবারভূক্ত অথব। একান্নবর্তী জ্ঞাতিগণের অসম্মতিতে কোনও স্থাবর সম্পত্তি 

অপরকে বিক্তম কর! নিষিদ্ধ, মহানির্ব।ণ তন্ত্রের ছাদশোল্লাসে তদ্বিষয় স্পষ্ট উল্লিখিত আছে ;-- 
"স্থাবরং ধনমন্তন্মৈ স্থিতে সান্িধ্যবর্তিনি। ষোগ্যে ক্রেতরি বিক্রেতুং ন শক্তঃ স্থাবরাধিপঃ॥ 

সানিধ্যবর্তিনাং জ্ঞাতিঃ সবর্ণে! বা বিশিষ্যতে | তয়োরভাবে সুহদে। বিক্রেত্রিচ্ছ! গরীর়সী ॥ 

নির্ণীতমুল্যেহপ্যন্তেন স্থাবরন্তয ক্রয়োগ্যমে | তন্স,ল্যং চেৎসমীপস্থোরা'তিক্রেতা ন চাঁপরঃ ॥ 

মূল্যং দাতুমশক্রশ্চেৎ সন্মরতে বিক্রয়েহপি ব। সন্গিধিস্থম্তদান্তট্মৈ গৃহী শক্তোহতিবিক্রয়ে ॥ 

ক্রীতং চেৎ স্থাবস্গং দেবি পরোক্ষে গ্রতিবাঁমিনঃ। শুবণাঁদেব ত্ম,্যং দত্থাসৌ প্রাপ্ত,মর্তি॥ 
ক্রেতা! তত্র গৃহারামান্ বিনির্দাতি ভন্ক্তি বা। মূল্যং দত্বাপি নাপ্লোতি থা বরংসন্জিধি স্থৃতঃ॥* 

অর্থাৎ-নিকটে যোগ্য-ক্রেত|। বর্তমান থাকিতে স্থাবর-স্থামী স্থাবর ধন অন্ত ব্যক্তিকে বিক্রুন্ 

করিতে পারিবেন না। নিকটস্থ ক্রেতাগণের মধ্যে জ্ঞ/তি অথবা সবর্ণ প্রশস্ত ; তদভাবে বন্ধু। 

বহু বন্ধু ক্রয়েছ্ছু থাকিলে, বিক্রেতার ইচ্ছাই গরীয়সী অর্থাৎ যাহাকে ইচ্ছা বিক্রয্প কর যাইতে 

পারে। স্থাবর ধনের মূল্য নির্দেশ করিয়া অপর ব্যক্তি ক্রয় করিতে উদ্ভত হইলে, নিকটস্থ 
ব্যক্তি যদি সেই মূল্য দেয়, তাহ! হইলে নিকটস্থ ব্যক্তিই ক্রেত হইবে, অপর. ব্যক্তি হইবে 

€না।' যদি নিকটস্থ বক্তি মূল্যদানে অসমর্থ হইয়া অন্যের নিকট বিক্রয্ধ করিতে সম্মতি দেয়, 
তাহ! হইলে গৃহস্থ অপর ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে। হে দেবী! গ্রতিবেশীয় 

অজ্ঞাতসারে অপরে যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহ! হইলে এ গ্রতিবেশী শ্রবণ করিরা- 
মাত্র সেই মূল্য দিলে সেই স্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ক্রেত! যদ্দি তাহাতে গৃছ বা. 
উপবন নির্মাণ করে কিংব! ভগ্ন করে, তাঁহ। হইলে নিকটম্থ ব্যজি মুল্য প্রদ্ধান করিলেও সে 

স্বাবর ধন প্রাপ্ড হইবে ন1। মহানির্ববাণ-তস্ত্রের এই বর্ণন। হইতে বুঝা যাঁর, জাতি প্রভৃতি 
স্থাবর কিনিবার গ্রথম অধিকার, তৎপরে গ্রতিবেন প্রতৃতির ৷ কিন্তু তাহার! যদি কেহ এ 
সম্পত্তি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন, ভাহ! হইলে লে সম্পত্তি অপরকে বিক্রয় করা বাইতে 
গারে। যাহা! হউক; ব্যবহার-বিধিতে তন্্রমত কদাচ সমাদৃত'লছে। তাই ভক্রোক্ত ব্যবছার- 

বিধি ব্যবহার-শান্ত্রে স্থানগ্রাপ্ড হয় নাই। প্ডিতগণের অনেকে বলেন, সুললমাননিগের 
সময়েই & প্রথ! এচলিত হইয়াছিল; জার মুললমানদিগের প্রভাব-পরাভুত্থ লময়েই ছিনদুগণ ক 



৩৬৪ ,.. ভারতবর্ষ । 

প্রখর অনুলরণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তৎপূর্ববধন্তাঁ স্বতিশান্ত্রের নিবন্ধকারগণের বিধানে 
পূর্বব-রুয়াধিকার বিধি একেবারে অগ্রাহ হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের এ উত্তি সমীচীন বলিয়া 
বোধ হয় না। স্বতি-শান্ত্রের ও কোৌটিলয-প্রণীত অর্থপান্ত্রের আলোচনায় পণ্ডিতগণের এ উক্তি 
আদৌ ভিত্তিহীন বঙ্গিয়! প্রতিপন্ন হয় । সুতরাং ততপ্রতি বলিয়! উপেক্ষা প্রদর্শন কর! 
যাইতে পারে। মহাবীর আলেকজাগারের ভারত আগমন কাল হইতে পণ্ডিতগণ ভারতেতি- 
হাসের আরম্ভ বলিয়া ঘোষণ। করেন। মহামতি কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র তাহারই সমসময়ে প্রবর্তিত 
হইয়াছিল | হ্ৃতরাং সংছিতাদির বিষয় ছাড়ি! দিয়! অর্থশান্ত্র হইতে আরম্ভ করিলেও বুঝা 
যায়, প্রথম-ক্রয়াধিকার-প্রথা ভারতবর্ষে বস্ুকাল পুর্ব হইত প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর অপরা- 
পর দেখ যখন আদিম অসংস্কৃত অবস্থা অবস্থিত, ভারতবর্ষ তখন শিক্ষ-সমুকনত-_সভ্যতাঁর 
উচ্চতম লোপানে সমানধঢ । তখন হইতেই ভারতের ব্যবহার-বিধি পুর্ণ প্রতিষ্িত তবে 
সমন সময় হয় তো অবস্থা-বিশেষের উপযোগী না হওয়ায় বিষয় বিশেষ সাময়িকভাবে 
' প্রচলিত হইয়াছিল। আবার শান্গ্রন্থ-সমৃহের প্রকৃত ব্যাখ্যার অভাবও অনুল্লেখের 
একত্রম কারণ বলিয়। নির্দেশ করা যাইতে পারে। তাহ! ন! হইলে, আধুনিক বাবহার-শাস্্রের 
প্রায় সকল বিধানই যে ভারতবর্ষে কোন-না-কোনও আকারে অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত, 
চপ্ক, তছিষয়ে সন্দেহ নাই। আঁর সেই সকল বিধি-বিধান ভিত্তিশ্বরূপ গ্রহণ করিয়াই ষে 
আধুনিক ব্যবহার-শান্ত্রের সষ্টি-পরিপুষ্টি, তাহা ও বলা যাইতে পারে। 

মহামতি কৌটিলোর অর্থণাস্ত্রে এই ক্রয়াধিকার বিষয়ে বিধি-ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। স্থাবর 
সম্পত্তি বিক্রয়কালে, প্রথমে জ্ঞাতি, সামস্তঃ ধনিক প্রতৃতির নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব করিতে 

বারতা হুইবে,__কোটিগ্য তাহার বিধান দিয়াছেন। তাহার মতে প্ররূপ ক্রম- 

বিধান।. পর্যায় অনুসারে বাস্ত-বিক্রয়ের বাবস্থা না করিলে, সে বিক্রয় অসিন্ধ ছয় । 
জ্ঞাতিগণকে জিজ্ঞাসার পর, সামস্তদিগফে এবং সামস্তগণের পর ধনিক- 

দিগক্ষে বাস্ত কিনিবার অন্ত অন্ুল্পোধ করিতে হইবে। জ্ঞাতিগণকে জিজ্ঞাসা করিবার কাঁরণ--সে 

বাস্ত,ত তাহাদের অংশ থাকিতে পারে। সন্গিকর্ষ-হেতু সামস্ত বা প্রতিবেশিগণ অন্ত কর্তৃক 

ক্রয়ে আপতি করিতে পায়েন। অন্যত্র বিক্রন সম্বন্ধে ধনিকের বা খণদদাতার আপত্তির কারণ--- 

মে বাস্ত তাহার নিকট বন্ধক থাকিতে পারে, অথব! তিনি সে বাস্ত গ্রহণ করিয়া বাস্ত-স্বামীকে 

খপদায় হইতে মুক্তি দিতে পারেন। এইরূপ পর্যায় অন্দারে কেহই দি প্রস্তাবিত-বাস্ত 

কিনিতে অগ্রসর না ছন, তাহ! হইলে বাস্ত-স্বামী যাহাকে ইচ্ছা! সে বাস্ত বেচিতে পারিবেন। 

তাহাতে অন্ত কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না। এতৎসপ্বন্ধে ফৌটিল্যের উক্তি ; বখা,-_ 

প্ঞ্াতিসামস্তধনিকাঃ ক্রমেণ ভূমিপরিগ্রহান্ ক্রেতুমভ্যাভবেঘুঃ। ততোইন্যে 

বাহ্যাস্পামস্তচতারিংশৎকুলা! গৃহপ্রতিমুখে বেশ্ম আবরেযু। সামন্তগ্রাম- 
বৃদ্ধেযু ক্ষেত্রমারামং- সেতুবদ্ধং ভটাকমাধারং বা মর্যদান্ছ যথাসেতুভাগং. 

'অনেনার্েশ কঃ ক্রেতা? ইতি ত্িরাঘুবিতবীভমব্যাহতং ক্রেতা সা লঙে তা” 

কোৌটিলোর মতে পগৃহং কষেঅমারামস্সতুবনধাতটাকদাধারে! বা খাস্তঃ) এবং কর্মকীলার় 

লনছন্ধেহসুগৃহং সেতুঃ।* গৃছ, ক্ষেত, উত্তান, হড়াগ প্রতৃত্ধি বাস্ধ পর্ধযারকুক্ত। আয় সরব 



ক্রয়বিক্রয়াধিকার-বিধানে আদর্শ । ৬৫ 

গ্রকার অট্রালিক! সেতুবন্ধ বলিয়া অভিহিত। এইরূপ বাস্ত বিক্রয় ফাঁলে বিক্রয়ের বিষয় 
খোষণ! করিবার নিয়ম ছিল। অন্ততঃ নিকটস্থ চল্লিশটী বসতি হইতে বু লোক সমবেত 
হইলে বাস্ত বিক্রয়ের সংবাদ উচ্চৈংশ্বরে সমবেত জনমগ্ডলীর. নিকট ব্যক্ত করিবার বিধি, 

কৌটিল্য বিহিত করিয়াছেন। «এই নির্দিষ্ট মুল্যে কে ইহ! খরিদ করিবে'_-তিন বার 
এতঘ্বাক্য বিঘোধিত হুইলে, যদি অপর কেহ বাস্ত-বিক্রয়ে বাধা না জন্মাইত, তাহা হইলে 

ক্রেতা পে বাস্ত ক্রয় করিতে পারিতেন। কিন্ত প্র্গবায়োর্বা মূল্যবর্ধনে মূল্যবৃদ্ধিঃ সপ্তকা কোশং 
গচ্ছেৎ।* প্রতিযোগিতায় যদি তাহার মৃল্য স্তাধ্য মূল্যের অধিক হইত, তাহা হইলে অতিরিক্ত 

ংশ রাজ। গ্রহণ করিতেন। কোৌটিল্যের বিধানে আরও দেখা যায়, বাস্ত প্রভৃতি হস্তান্তর 

করিবার পুর্বে গ্রামবুদ্ধদিগের দ্বারা! উহ্ধার সীমান! নিদ্দেশি করিয়। লইতে হইত। নচেৎ সে 

বাস্ত বিক্রয় হইতে পারিত না! । বিক্রয়ের সময্ন “প্রতিক্রো্টা তিন বার উচ্ৈ-হ্বরে ক্রুয়েচ্ছুর 
নিকট বাস্তস্বামীর নিরূপিত মুলাদির বিষয় ঘোষণ। করিতেন। * কোৌটিল্যের আর একটা 
বিধি--বিক্রেয় দ্রব্যের উপর শুক্ক-নির্ধারণ। এই শুক্ক ব্যতীত নির্দিষ্ট মূলোর অতিরিক্ত অংশ 

- বাজার প্রাপ্য । অর্থশান্ত্রের দ্বিতীয় বিধি--প্রতিক্রোষ্ট। বা ক্রেতা-আহ্বানুকারীকে শুন্ধ সংগ্রহ 

'করিয়। রাজকোষে অর্পণ করিতে হইত। “বিক্রয় প্রতিক্রোষ্ট৷ শুক্ধং দগ্তাৎ।” অন্বামী বা 

স্বত্বাধিকারী বাত্বীত অপর ব্যক্তি কর্তৃক বাস্ত বিক্রীত হইলে তাহার চতুর্ব্বিংশতি পণ অথ 

হইবার ব্যবস্থা ছিল। বাস্ত বিক্রয় হইয়া গেলে সাত দিনের মধ্যে বাস্তস্বামী যদি উপস্থিত্ত 
না হইতেন, তাহ! হইলে ক্রেতাকে তাহাতে অধিকার প্রদান করা হুইত। গ্ররুত ক্রেত। 

ভিন্ন অপরকে তাহার অধিকার প্রদান করিলে ছই শত প্গ অথদিত্ডের ব্যবস্থ। বিহিত ছিল । 
পঅন্বামিপ্রতিক্রোশে চতুর্বিংশতিপণো। দণ্ড: | সপ্তরাত্রাদূধ্বমনভিনরতঃ প্রতিকুষ্টো 
বিক্রীণীত। প্রতিক্ুগ্ঠাতিক্রমে বাস্তনি দ্বিশতো! দওঃ অন্তত্র চতুবি ংশতিপণে দঃ ॥* 

বাস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণতঃ এইপ্ধপ বিধান বিছিত ছিল বটে; কিন্তু অন্ান্ত ভূমি 

সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ স্থলে কৌটিল্া বিশেষ বিশেষ বিধি প্রবস্তিত করিয়াছিলেন। শন্ত বপন 
কালে কষক বা প্রতিবেশী অপরের ক্ষেত বলপুর্বক অধিকার করিয়। তাহাতে শন্ক. বপন 

করিলে তিনি দগ্ুণীয় হইতেন। এরূপ অবস্থায় কৃষকের বা প্রতিবেশীর দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড 

হইত। কিন্তু রূপ অন্যায় অধিকারের উপযুক্ত কারণ থাকিলে তাহার কোনও দণ্ড 
হইত নাঁ। এতদ্বতীত কৃষাণের জমি কেবলমাত্র ক্ৃষাণের নিকট বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা 
ছিল। অন্ত কেহ সে জমি খরিদ করিলে তাহ ব্যবহার-বিধানে নিদ্ধ হইত না) পরস্ধ 
ক্রেত। দণ্ড ভোগ করিতেন। ত্রন্ষোত্তর ভূমি, ব্রাহ্মণের নিকট, করদাতার ভূমি করদাতার 

« আজিকালি নিলামের যে বাবস্থ। বিহিত আছে, তদহুসারে তৃতীয় বার ডাকে নিলাম-বিক্র় মঞ্জুর 

হয়। কিন্তু দ্বাবীর অতিরিক্ত মূল রাঁজকোষে বায় ন|; উ। বিবাদী পাইন খাকে। অর্বাং--হাহার বাস 

বিশ্লীত হয়, মুল্লোর বু! দাবীর অতিরিষ্তত টাক! তাহারই প্রাপা। বিজয়ের জনা বে বাস অধুন। নিলামে 

উঠে, ইগ্তাহার়ে তাহার সীমাপরিমাগাদি নিদ্দিউ কছির়া, জিবার নিয়ম, এখনকার বিধানেও খিছিত আছে। 
এখন বিজ্রের ত্রব্যাদির উপর অন্ত হিসাবে শুল্াধি কিছু নিট দাই।  ভখে 'ফের্টিকি' ও 'দিজানদী কি, তি. 
গুক্ষ-পধ্যাযতুক্চ ছি না) তাহা খিচার-সাপেক্ষ।. | | 



৬.৬ .. ভারতবর্ষ । 
নিকট বিক্রয় করিবার ব| বন্ধক দিবার বিধি কাহারও পতিত নিফর ভূমিতে অপর 
কেহ শহ্তাদি উৎপন্ন করিয়া তাহা পাচ বৎসর ভোগ করিতে পারিত।6 পাচ বৎসর 
অভীত হইলে উহা! তৃষ্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবার বিধি। তবে কর্ষণাদির জন্ ভূমির 
উর্বরতা-বৃদ্ধি-হেতু তুঙ্কামী পারিতোধিক দানে রুষাণের ক্ষতিপূরণ করিয়া দ্িতেন। কর- 
ঘৃত1 কতৃক নিষ্কর ভূমি গ্রহণ, কৌটিল্যে্র বিধানে দগুণীয়। কোনও করদাতা! অপর কর- 
দাতার বাস্ত প্রভৃতি ক্রয় করিলে বিক্রয্নকারীর সকল সম্পত্তি ক্রেতার অধিকারে আসত; 
[কিন্ত তিনি গৃহাদি দখল করিতে পারিতন না। অর্থশান্ত্রের অন্তর্গত “বিবীতক্ষেত্রপথহিংসা, 
সময়স্যানপাকর্ম চ+ অংশ হইতে এতদ্বিযয়ক কৌটিল্যের বিধান নিয়ে উদ্ধৃত হুইল; যথা,__. 

“ক্ষেত্রিকস্তাক্ষিপতঃ ক্ষেত্রমুপবাসম্ত বাতাতে বীঙ্গকালে দ্বাদশপণে। দপ্ড: 

অন্তত্র দোষোপনিপাতাবিষহোভঃ ॥ করদাঃ করদেঘাধানং রিক্রয়ং বা. 

কুষ্যুঃ | ব্রক্ষদেয়িক] ব্রহ্ধদেরিকেষু অন্যথা! পুর্ববস্সাহসদওঃ। করদস্য 

বা২করদগ্রামং গ্রবিশতঃ॥ করদং তু প্রবিশতঃ সর্ব্রব্যেযু প্রাক্রাম্যং স্যাৎ 
অন্তত্রাগারাৎ । তদপাস্মৈ দস্ত/ৎ॥ অনাদেয়মককষতোহন্তঃ পঞ্চবর্ষাথাপ- 

ভুক্ত প্রয়াসনিঞ্রয়েণদস্তাৎ। অকরদাঃ পরত্র বসস্তে। ভোগমুপজীবয়েছু ॥* 
আস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় সম্বন্ধে কৌটিল্যের বিধি-ব্যবস্থা' একটু স্বতন্ত্। সে ক্ষেত্রে গ্রাম- 

বৃদ্ধগণ আহত হন না ব! বিক্রেয় দ্রব্যের মুল্যের বিষয় সাধারণ্যে উচ্চৈঃম্বরে ঘোষণার আবশ্টক 
করে না। ধনস্বামীকে মুল্য প্রদান করিয়া বিক্রেয় দ্রব্য. গ্রহণ করিলেই 
সে ক্রেপ্ন সিদ্ধ হয়। যে কোনও দ্রব্যের বিক্রঞ্ন বিষয়ে ক্রেতার সহিত 

অঙ্গীকারবন্ধ হইলে, বিক্রয়কারী তাহার নিকট সে দ্রব্য বেচিতে বাধ্য; 

ক্রেতা& তাহার অঙ্গীকার অন্গুদ।রে সে দ্রব্য গ্রহণ করিতে বাঁধ্য। ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি 
এবং পণ্যাদি সংক্তাস্ত দ্রব্য--উভয্ন সম্পর্কেই এ বিধি প্রযোগ্গ্য। নির্দিষ্ট দ্রব্য কিনিবার 

বিষয়ে অঙ্গীকারবন্ধ হুইয়! এ দ্রব্য ক্রুপ্ন না করিলে, ক্রেপ্নকারীর দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইভ। 

বিক্রগকারী যদ্দি তাছার সে দ্রব্য বিক্রপ্ন করিতে অস্বীকার করিতেন, তাহ! হইলে তাহাক় 

গ্রতিও খ্রন্ূপ দঞ্খের বিধান ছিল। যথা)--“বিক্রীরপণ্য মপ্রযচ্ছতো | দ্বাদশপণো দণ্ডঃ1* কিন্তু 

প্অন্ত্র দোযোপনিপাতাবিষস্থেতযঃ 1৮৮ বিজয় ভ্রব্যে যদি কোনও দোষ থাকে, তাহ! হইলে 

ক্রেত! চুক্তি সত্বেও সে দ্রব্য গ্রহণ না! করিতে পারেন। হৃত, গুণহীন পণা, উপনিপাত যুক্ত দ্রব্য 

প্রভৃতি খরিদ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, এ সকল দোষবশতঃ ক্রেতা যঙ্দি তাহ! গ্রহণ না করেন, 
ভাহ! হইলে তাহার দখ হইবে না ;--বিক্রীতক্রীতানুশয়ঃ+ প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ আছে।-- 

প্পগ্যদোযো দোষঃ | রাজচৌরাণ [দকবাধ উপনিপাজ! বছুগুপহীনমার্তকৃতং 
বাংবিষহাম্। _বৈদেহকা নামেকরাতরমন্ূশয়ঃ। কর্ষকাণাং ত্রিয়াত্রমূ। গোরক্ষকাণাং, 
পঞ্চরাতম্) ব্যামিশ্রাণাং উত্তমানাং চ ব্ণানাং বিবৃত্তিবিক্রুয়ে সপগুরাত্রম। আতিপাতি- 

কানাং পগ্যানামন্তজাবিক্রেরমিত্যবিরোধেনানূশয়ো দেয়ঃ1 তন্তাতিক্রমে চতুবিংশতি- 
পণে। দণ্ডঃ পণ্যদশভাগে! বা.। জীত্বা পণযমপ্রতিগৃহুতো দ্বাদশপণো! দঃ, অন্তজ. 
দোযোপনিপাতাব্ষহেত্যঃ। : সমানশ্চাঙ্ছশয্নং | রবিদোধমৌপশাক্সিকং দৃ্| সিদ্ধমুপ1 

অগ্থাবর 
বিক্রদ-বিধি। 



ক্রয়বিক্রয়াধিকার-বিধাঁনে আদর্শ । ৬৬৭ 

ধর্তনম্। ন ত্বেবাতিগ্রজাতয়োঃ।  কম্তাদোবমৌপশাগিকমনাধ্যায় প্রধচ্ছতঃ ব্- 
ঘতিরর্ট শুন্বস্ত্রীধনপ্রতিদানং চ। . বরগ্িতুর্ব বরদোষমনাখায় বিনতে! দ্বিগুণঃ 

শুন্ধপ্রীধননাশশ্চ । দ্বিপদচতুষ্পদানাং তু কুষ্ঠব্যাধিতানামশুচীনামুৎসাহশ্থাস্থ্যত্ডচী- 

: লামাধ্যানে দ্বাদশপণে। দঃ | আত্রিপক্ষািতি চতুষ্পদান।মুপাবর্তনম্। আসংবৎসর- 

দিতি মন্ুম্াণাম্। তাবত। হি কালেল শক্যং শৌচাশোচে জ্ঞাতুমিতি | দাতা প্র তি-- 

গ্রহীত। চস্তাতাং নোপহুতো যথ1। দানে ক্রয়ে বাহন্ুশয়ং তথ! কৃর্য গাদ্সভাস?ঃ ॥1+ | 

বিজ্রেঙ দ্রব্যে অনেক দোষ থাকিতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম--সাধারণ দোষ। দ্বিতীপ্ন 
দোষ--উপনিপাত। জল দ্বারা সিক্ত বা অগ্নি কর্তৃক দগ্ধঃ রাজাদেশে বাজেয়াপ্ত, চৌর 

কর্তৃক স্ৃত প্রভৃতি দ্রব্য উপনিপাত-দোযছুষ্ট । তৃতীর দোঘ-_অবিষহ্া। যে সকল গুণের 

উল্লেথে ক্রেতাকে প্রথম অঙ্গীকার-বদ্ধ কর! হয়, বিক্রেয় দ্রব্যে যদি মে সকল গুণ বর্তমান 

না থাকে; অথব! বুদ্ধ পীড়িত ব্যক্তি কর্তৃক বদি উহা! নির্মিত হইম্া থাকে; তাহ! হইলে 

সে দ্রব্য অবিষহাদোষ দুষ্ট হয়। সেই সকল দোষ বর্তমান থাকিপে ক্রেত প্রতিজ্ঞানিষ্পন্ন 

দ্রব্য গ্রহণ ন! করিতে পারেন। মে জন্ত তিনি দগুণীয় হইবেন না। অন্যপক্ষে চুক্তি 
বন্ধ দ্রব্য ভঙ্গপ্রব হইলে এবং নির্দি্ সময়ের মধ্যে ক্রেতা তাহা গ্রহণ না করিলে, বিক্রেতা 

অন্যের নিকট স্দ্রব্য বিক্রপ্ন করিবার অধিকারী । তাহাতে তাহার কোনও দোষ হইবে 

লা। বিক্রুর রহত করিবার জন্ত সময় দিবার বিধি অর্থশাস্ত্র দৃষ্ট হয়। সে বিধানে 

বৈদেহকগণ এক রাত্রি, কৃষকগণ তিন রাত্রি, গোরক্ষকগণ পঞ্চরাত্রি এবং বিবুতিবিক্রয়ে 

বণিকগণ সপগ্ডরাত্রি ময় পাইবার অধিকারী । কিছুদিন যে পণ্য অবিক্রীত থাকিলে কোনও 

ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, অন্ত পণ্য বিক্রয় জন্ত তাহার বিক্রয় কিছুকাল স্থগিত রাখ! যাইতে 

পারে । কিন্তু বেশী দিন রাখিলে যে পণ্য নষ্ট হওয়নর সম্ভাবনা, তাহ! সত্বর বিক্রয় করিয়া 

ফেলিবে । শ্যোক্ত পণা বিক্রন্ন করবার জন্য বদি পূর্ব্বোক্ত পণ্য-বিক্র বন্ধ রাখিতে হয়, 
তাহাও কর! যাইতে পারিবে। কিন্তু গ্রটলিত বিধির বিরুদ্ধ কার্য করিলে চতুর্বিংশতি 

পণ অর্থদণ্ড হইবে) অথবা ত্রব্য-মুল্যের দশমাংশ দণ্ডও বিহিত হইতে পারিবে। পুর্বোস্ত 

কোনও দোষেই যদি বিক্রীত দ্রব্য ছুষ্ট না হয়, আর সে দ্রব্য যদি ভ্রয়কারী ফির়াইয়! দিতে 
ধান, তাহা হইলে তাহার প্রতি দ্বাদশ পণ দণ্ডের ব্যবস্থা বিছিত। কেবল পণ্যাদি বিষয়ে 

নহে, বিবাছাদি ব্যাপারেও এ বিধি প্রযুক্ত হইবে । কুুস্ব্যাধিগ্রস্ত' অথবা অব্যবনধার্যয বিপদ 

বা চতুষ্পদ জন্ত্কে নুষ্থ নবল ও ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়া বিক্রন্ন করা নিষিদ্ধ। এনপ ক্ষেত্রে 
প্রচলিত বিধির অন্তথায় দ্বাদশ পণ দণ্ডের বিধান ৯ এরপ ক্রুগ-বিক্রমন প্রত্যাহার “করিবার 
কাল-_্িপদের পক্ষে এক বদর এবং চতুষ্পদের পক্ষে তিন পক্ষ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এ কালের 
মধ্যে বিক্রয় অনদ্ধ সাধান্ত করিবার বিধি। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে সে সম্বন্ধে কোন্ও 

ব্যবহার-স্থাপন! চলিবে না। এবনিধ সর্বপ্রকার দান ও ক্রয়-বিক্রয় রহিত ব্যাপার, কৌটিলোর 

মতে, সভালদগণ স্তায়তঃ মীমাংসা করিয়া দিবেন। যাহাতে কোনও পক্ষেরই তি না 

হর, তৎপ্রতি তাহারা দৃষ্টি রাখিবেন। “বৈধ্যাবৃত্তবিক্রেয়'-প্রসঙে “এজেন্ট, ব1 প্রতিনিধির বার 

বিক্রুন্ধের বিধি অর্থশীন্ত্ে বিধিবদ্ধ হইযছে। কৌটিল্যের এ বিধান চুক্ি-পর্্যা গে সব্ডভূক্ক। 



৩৬৮ ভারতবর্ষ । 

উপনিধি-সংক্রাস্ত বিধি-বিধান-সমুহ এতদ্বিষয়ে প্রযুদ্ধ হইতে পারে। সঙ্ঘবন্ধ বণিকগণ 
পণা-বিক্রন্ন কালে বা ঢুক্তি-সম্পাদন লময়ে 'একেপ্ট' বা প্রতিনিধি-নিয়োর্ধে তৎকার্ধ্য 
সম্পাদন “করা থাকেন। এতাদৃশ 'এজেন্ট'-সংক্রান্ত বিধানে কৌটিল্য বলিয়াছেন, 

পবৈষ্যাবৃত্তকর যথাদেশকালং বিক্রীণানাং পণ্যং যথাজাতমৃলামুদয়ং চ দছ্যঃ ॥ শেষ- 

মুপনিধিন| ব্যাখ্যাতম্। দেশকালাতিপাতেন বা পরিস্থীণং সম্প্রদানকালিকেন 

অর্থেণ মৌল্যমুদযং চ দছ্যঃ | যথাসস্তাধিতং ব। বিক্রীণানা নোদয়মধিগচ্ছেমুঃ মূল্য- 
মেব দহাঃ। অর্থপতনে বা পরিহীণং ষথাপরিহীণমুল্যযুনং দছ্যঃ ॥ সাংব্যবহারিকেঘু 
বা প্রাত্যয়িকেঘরাজবাচ্যেযু ভ্রেষোপনিপাতাভ্যাং নষ্টং বিনষ্টং বা মুল্যমপি ন দছ্যঃ। 

দেশকালান্তরিতানাং তু পণ্যানাং ক্ষমব্যয়শুদ্ধমূলামুদয়ং চ দছাঃ। পণ্যসমবায়ানাং 
চ প্রত্যংশম্। শেষমুপনিধিন| ব্যাখ্যাতম্॥ তেন বৈধ্যাবৃত্তবিক্রয়ো! ব্যাখ্যাতঃ ॥” 

বহার! পাইকারী ভিন্ন খুচর! বিক্রপ্ন করেন না, তাহার প্রারশঃ এজেন্ট বা প্রতিনিধি দ্বার! 

পণ্যাদদি বিক্র্ করাইয়। থাকেন। প্রতিনিধিগণ তৎকাল-প্রবর্িত ও তৎস্থান-প্রচলিত হার- 

পরিমাণে বিক্রীত দ্রব্যের মুল্য ব্যবসায়ীর নিকট বুঝাইয়! দিতেন। বিক্রয়কারী প্রতিনিধি 

যদি ভ্রমবশতঃ বা অনাবধানতা-প্রযুক্ত প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা কম মুল্যে পণাত্রব্য বিক্রয় করেন, 

তাহ! হইলে পণ্যগ্রহণকালীন চুক্তি-সিদ্ধ মূল্য তাঁহাকে মহাজনের নিকট প্রদান করিতে 
হুইত। কিন্তু ব্যবসারী মহাজন যদি শ্বেচ্ছাক্রমে কম মূল্য লইতে স্বীকার করিতেন, 
বিক্রপনকারী তাহাই প্রদান করিতে পারিত। ভ্রেযৌপনিপাত জন্য বিক্রেক় দ্রব্য দুষ্ট হইলে, 
উপমিপাত দোষে অর্থাৎ স্থলপথে বা জলপথে সংবাছিত হইবার সময় যদি উহ! নষ্ট 

হইয়! যায় এবং সে বিষয় যদি রাজকীয় ঘোষণাদি দ্বার] সমর্থিত হয়, তাছ। হইলে আত 
মহাজনকে সে পণোর মূল্য প্রদান করিতে হইবে না। মে. পণা যদি কোনও সময়ে 

কোনও স্থানে বিক্রয় হু, তাহ! হইলে আবশ্তকমত তাহার ক্ষয়ব্যয় বাদ দিয়া অবশিষ্ট 
ংশ ধনী মহাজন প্রাপ্ত হইবেন। লঙ্ঘ-গ্রতিষিত ব্যবসায়িগণ গ্রত্যেকে আপনাদের 

অংশ অনুসারে এইনূপ দ্রব্যের বিক্রীত মুল্যের লাভ-ক্ষতির অংশ প্রাপ্ত হইবেন) 

অস্বামী ব| অনধিকারী কর্তৃক বিভ্ত-সম্পত্তি বিক্রপ্ন সম্বদ্ধে কৌটিল্যের বিধান বহুবাপক। 

স্তায়তঃ যে বস্ততে বাহার অধিকার নাই, তিনি সে বস্ত সম্পর্কে অস্বামিপদবাচ্য। অশ্বামিবিক্রুপ্ন 

চৌরাদির স্তার দগুণীয়। এমন কি, কোনরূপে উহার সন্ধান পাইলে বাজ 

অগ্থামিবিক্রয। আদেশে ভান ধুতযোগ্য স্থান-কাল-অবস্থা-তেদে রাজ-আদেশ গ্রহণের 

সুবিধা না থাকিলে, .অধিশ্থামী স্বয়ং তাহাকে ধৃত করিতে পারিতেন। 

তাহাতে তিনি দণ্ডনীয় হইতেন না। অন্থ।মিবিক্রন্ সম্বন্ধে কৌটিল্য এক বিস্তৃত বিধি' বিধিবদ্ধ 

করিয়াছেন) অর্থশান্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে, বষ্ঠ অধ্যায়ে, তদ্বিষয়ক উল্লিখিত হইয়াছে? যথা,-_- 

"নই্টাপন্তমাসাগ্ত শ্বামী ধর্মস্থেন গ্রাহয়েখ। দেশকালাতিপত্তৌ ব! স্বয়ং গৃহীত্বোপ- 

হরেৎ। ধর্সপ্চ শ্বামিনমহুযুণ্রীত-_: কৃতন্তে লব্ধমিতি। স চেদ| চারক্রমং দর্শয়েত, ন. 

বুবক্রেতারং তন্ত ভ্রবান্যাতিলর্দেধ মুচ্যেত। বিক্রেত চেদৃস্তেত, মুল্যং স্বেদ্ডং চস 

চেদপসারমধিগচ্ছেদপসরেদাপিসারক্ষযা দিতি ক্ষয়ে সূলাং স্তেমক্রং চ দন্ভাৎ। মারিকং 



ক্রয়বিক্রয়াধিকাঁর-বিধানে আদরশ। ৩৬৯ 

. চ স্বকরণং কৃত্ধ। নষ্টপ্রত্যান্ৃতং লভেৎ্। স্বকরণাভাবে পঞ্চবন্ধে! দণ্ডঃ| তচ্চ জ্রব্যং 
রাজধর্ স্তাৎ্জ নষ্টাপহৃতমনিবেদ্যোৎকর্ষতঃ শ্বামিনঃ পুর্বঃ সাহসদও্ঃ। শুশ্বস্থানে 
নষ্টাপহৃতোৎপরস্তিষ্ঠেৎ। ভিপক্ষাদূধ্বমনভিসারং রাজ হরেত। স্বামী বা। শ্বকরণেন 
পঞ্চপণিকং দ্বিপদকধপন্ত নিক্ররং দ্ঠাৎ। চতুষ্পণিকমেকথুরস্ত ; দ্বিপণিকং গোমহ্যিন্ত ; 
পাদিকং ক্ষুত্রপশৃণাং; রত্বারফন্তকৃপ্যানাং পঞ্চকং শতং দণ্তাৎ। পরচক্রাট বীভূতং ভু 

প্রত্যানীয় রাজা যথাস্বং প্রবচ্ছেৎ। চোরহতমবিস্তমানং স্বদ্রবোভাঃ প্রযচ্ছেৎ। প্রত্য1- 

নেতুমশক্তো বা স্বযংগ্রাহেণান্ৃতং প্রত্যানীর তন্গিক্ষয়ং বা প্রধচ্ছেৎ। পরাবেষয়ান্বা 

বিক্রমেণানীতং যথা প্রদিষ্টং রাজ্ঞা ভুলীতান্তজ্ঞা্যযপ্রাণেভ্যো দেবব্রক্ষণতপন্থিদ্রব্যেভয্চ ॥* 
অপহৃত সম্পত্তির সন্ধান পাইলে সম্পত্তির প্রকৃত খ্মধিকারী বিচারকের আদেশ অনুসারে ৷ 
তাহাকে ধৃত করিবেন। স্বানকাল অনুসারে যদি বিচারকের আদেশ গ্রহণ সম্ভবপর ন। 

হয়, তাহ! হইলে দ্রব্যস্বামী স্বয়ংই তাহাকে ধৃত করিতে পারিবেন এবং অপহৃত দ্রব্য-সম্পত্তি 
আদায় করিয়া লইবেন। “কি উপায়ে সে এ দ্রব্য প্রাপ্ত হইল*--বিচারক তাছ। জিজ্ঞাস 

করিবেন। সে বদি প্রকৃত বিষয় বলিতে পারে, তাহ! হইলে বিক্রয়কারীকে উপস্থিত 

করিতে না পারিলেও সে মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু বিত্তসম্পন্তি সে পাইবে না। অন্ত 
পক্ষে যদি বিক্রপ্নকারী উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে বিক্রেতা উহার মূল্য প্রদান করিবে; 
অধিকন্ত সে চৌধ)পরাধে অপরাধী হইবে। কিন্তু সে ষদি পলায়ন করিয়া অপহৃত সম্পত্তি 
ব্যয় করিয়া! ফেলে, সে অবস্থায়ও সে এর সম্পত্তির মূল্য প্রধান করিতে বাধ্য এবং চৌর্ধ্যাপরাধে 
দগুণীয়। সম্পাত্তম্বামী যদি তাহাতে তাহার স্বত্ব সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হন, সে সম্পত্তি 

তাহার গ্রাপ্য। অসামর্থ্-পক্ষে তাহার গ্রতি সম্পত্তির মূল্যের পাঁচ গুণ দণ্ডের বিধান। অধিকস্ধ 

সে সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবার বিধি। বিচারকের বিন! অনুমতিতে হত ভ্রঝ 

গ্রহণ করিলে প্রব্-স্বামীর “প্রথম সাহস” দণ্ডের বিধান বিহিত হুইমাছে। ধনশ্বামী ভিন্ন 

অপর কেহ হৃত ব! নই দ্রবা প্রাপ্ত হইলে, প্রথমতঃ সে দ্রব্য শুক্ব-স্থানে আমানত 

রাখিবার বিধি । তিন পক্ষের মধ্যে কেহ দাবী না করিলে, রাজ! সে দ্রব্য গ্রহণ করিবেন। 

অপহৃত দ্বিপদ জন্ততে স্বত্ব সগ্রমাণ করিলে এ জন্তু ফিরিয়া লইবার সময় গ্রহণকারীকে 

পাচ পণ এনিক্রুর' ব। শুক প্রদান করিতে হইবে। অশ্বারদ একখুর জন্ত সম্বন্ধে চারি পণ, 

গোমহিযাদির ছুই পণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জস্তর সিকি পণ এবং সুগ্যবান প্রস্তরাদি সম্পর্কে শতকর! 

পাট পণ ছিলাবে এইনপ শুক্ক নিদিষ্ট হইয়াছে। 

স্বতিশান্ত্ের ক্রর-বিক্রয় বিধান প্রধানতঃ পণ্য দ্রব্য সম্বন্ধে বিহিত। ব্যক্তিগত স্থাবর- 
অস্থাবর সম্বন্ধে সংহিতায় সেরূপ বিস্তৃত বিধি বিধিবদ্ধ হয় নাই। অন্থামিখিক্রুর-প্রসঙ্গে সংহিতা. 

সংহিতা. কারগণ যে বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহ! এক হিপাধে স্থাবর ও. 
অন্বামিবিক্রয় অস্থাবর উভয় প্রকার বিত্ব-সম্পত্তি সন্ধে প্রাযুক্ত হইত্তে পারে। দ্ষন্থা মি- 

৪ বিক্রন্ন প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন,--অনধিকাবীর দান-বিক্রুয় বাবহারসিদ্ধ ব1 
শান্্রসম্মত নহে। তাহার বিধান হইতে বুঝ! যায়, সমবেত বধু বস্তির সমক্গে নানবিক্রয় 

প্রশন্ত। সেন্ধপ দান বাঁ-বিক্র অসিদ্ধ হয় ন!।.*বিক্রযাদ্ষে। ধনং কিঞ্দ্গৃহীয়াৎ কুক্মারিধৌ। 
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৩৭৪, ূ ভারতবর্ষ । 

ক্রয়েন স বিশুদ্ধং হি হ্ঘ(য়তে! লভতে ধনম্.॥* নতৃবা, অস্থামিধিক্রর-জনিত দোঁষ বর্তিতে পারে 
এবং রাজবিধানে দণ্ড হওয়াও নম্তভবপর। অপরাপর স্মৃতি-গ্রস্থে স্থাবর-অস্থাবরঞ্বিক্রদু বিধি বিশেষ 
সীমাবন্ধ। * অশ্থমিবিক্রীত দ্রব্য সন্বস্থে যাজ্জবন্ধো বিভিন্ন বিধির উল্লেখ আছে। কিন্ত তাহার 

অধিকাংশই অস্থাবর সম্বন্ধে প্রযুক্ত | বসিঠ ও গৌতম এতদ্বিষয়ে কোনও বিশেষ অভিমত গ্রকাশ 

করেন নাই। এতৎসংক্রান্ত বিষুর বিধি দগ্ুমূলক। অস্থামিবিক্রয় ব্যবস্থায় কৌটিল্য যে সকল 
বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ যাজ্ঞবন্ধের মতানুসারী। যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন, 

“শ্বংলভতান্তবিক্রীতং ক্রেতুর্দোষোহ প্রকাশিতে। হীনাদ্রছো হীনমূলো যেলাহীনে চ তক্বরঃ0 
নষ্টাপন্ৃতমাসাঘ্ধ হর্ভীরং গ্রাহয়েন্নরম্। দেশকালাতিপত্ৌ চ গৃহীত্ব। হ্য়মর্গয়েৎ॥ 

: বিক্রেতুরদর্শনাচ্ছুদ্ধিঃ স্বামী দ্রব্যং নুপো দমম্। ক্রেতা মুল্যমবাপ্রোতি তন্মাদ্যস্তস্ত বিক্রী ॥. 
আগমেনোপভোগেন নই্ং ভাব্যমতোহন্থ1!। পঞ্চবন্ধে। দমস্তত্র রাজ্রে তেনাবিভাবিতে। 

হৃতং গ্রনষ্টং যে দ্রব্যং পরহত্তাদ বাপ্র,য়াৎ। অনিবেগ্য নৃপে দণ্ডাঃ স তু যগ্রবতিং পণান্॥ 

শৌক্কিকৈঃ স্থানপাপৈর্ববা নষ্টাপহৃতমানৃতম্। অর্ধাক সংবৎসবাৎ স্বামী হরতে পরতো নৃপঃ| 

পখানেকশফে দগ্যাচ্চতুরঃ পঞ্চ মানুষে । মহিষোস্টরগবাং ছো ছে পাদং পাঁদমজাবিকে 1 

যাঁজ্ঞবন্ধোর এই উত্তি। হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রকৃত ধনন্বামী আপনার নষ্ট ব! 

হাত দ্রবা অগ্তঠের নিকট দেখিত পাইলেই তিনি তাহা উদ্ধার করিতে পারিতেন; আর 

বজনমমক্ষে ক্রম বা বিক্রয় গ্রপন্ত ছিল। তাহা না হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা! উভয়েই দোষী 

হইতে পারেন) কেটিল্যের বিধানে দেখিয়াছি,_-*বাহাসামস্ত চত্বারিংশকুল্যা গৃহ প্রতিমুখে 

বেশ্ম শ্রাবয়েযুঃ « মসুর বিধানেও তাহাই উপলব্ধি হইয়াছে; আবার যাজ্ঞবন্ক্যও সেই একই 

বিধি বিছিত করিলেন। দু তরাং বেশ বুঝা গেল, দশ জনের সম্মুখ যে দানবিক্রয় হয়ঃ 

গ্রাচীন কালে তাহাই প্রশত্ত ছিল। যাজ্ঞবন্ধ্য আরও বিছিত করিয়াছেন,-যদ্দি হাত 

দ্রব্য সছুপায়ে পাইবার সম্ভাবনা ন! থাকে, তাহ! হইলে সে দ্রব্য গোপনে ক্রয় করিবে 

না। রাত্রিকালে, গোপনে, অল্পমূল্যে এতাদৃশ দ্রব্য ক্রপ্ন করিলে ক্রেতা চৌরপদবাচ) হন। 

এরূপ স্থলে ক্রেতা যদি হাত দ্রব্যের সন্ধান পান, তাহ! হইলে তিনি বিক্রেতাকে ধরাইয়া 

দিবেন। এতদ্বাতীত, যদি বিক্রেতা কোনও অজ্ঞাতদেশে গিয়! থাকে ব1 মরিয়! যায়) 
তাহ! হইলে ক্রেতা! তাহার ক্রীতদ্রব্য প্রকৃত ধনশ্বামীর নিকট প্রদান করিবেন। কোৌটিল্য 

বলিয়াছেনঃ--প্ল বিক্রেতারং ত্ন্ত দ্রব্যদ্যাতিসর্গেণ মুচোত । বিক্রেত। চেদৃত্তেত, মুণযুং তে" 

দণ্ডতং চ।৮ যাঁজ্ঞবন্ধ্য ও বিধান করিলেন, বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিলেই অপন্ৃত-দ্রব্যক্রেতা দণ্ড 

হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; আর প্রকৃত দ্রব্যস্বামী তাহার দ্রব্য ফিরাইয়! পাইবেন; অপি5, 

ক্রেভাকে বিক্রেতা! মৃগ্য ফিরাইয়া। দ্রিবেন। এন্ধপ ক্ষেত্রে বিক্রেতা রাজদণ্ড ভোগ করিবেন। 

* ভারতীয় চুক্তি-সংক্রান্ত আইনের সপ্তম অধ্যায়ে অস্থাবর বিজ্রয়-সক্রান্ত নি্নমাবলী বিধিবদ্ধ আছে। পে 

সকলের আলোচনায় প্রতিপন্ন হর, ধী অধ্যায়ের অন্তর্গত বিধি-বিধান-সমূহ--প্রাটীন হিন্দুর বাবহার-শাস্তের 

অনুপারী | পণা-্রবোর ড্র ও ধিক্ররের অধিকার এবং পদ্ধতি-সংক্রান্ত এ অংশ আল্লোচন। করিলে অনেক 

তখ্য অবগত হওয়! যার । আর বুঝ! যার,্চুকতি বিষরক শ্ৃত্যাদির বিধান তাহার ভিতিস্থাদীর়। বাহুল্য 

ভে সে বিস্তৃত (বিধি এস্লে উল্লিখিত হইল না ৬19, 19010 ০9908008001 0080, ৮11 



ক্রয়বিক্রয়াধিকার বিধানে আঁদর্শ। ৩৭১ 

১, বিধাঁন- গ্রনঙ্গে যাঁজ্ঞবন্থা বলিয়াছেন, ক্রয় কিংবা উপভোগের এগ! দি দ্রবান্থামী 

নই বা অপহৃত দ্রবা নিজের বলিয়া সপ্রমাণ ফরিবেন। তিনি যদি একপ প্রমণদানে 

- অসমর্থ হন, তাহ হইলে তাহার দাবীক্কৃত দ্রবোর একপঞ্চমাংশ অর্থদণ্ড হইবে। ক্লাজাকে 
ন| জানাইয়। হত কি গ্রনষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করিলে যোল পণ দণ্ডের বিধি। বিঞুর-সংহিতা়ও 

এতদগ্করূপ বিধান দৃষ্ট হয়। বিষু। বলিয়াছেন (পঞ্চম অধ্যাঘ়। ১৫৯ম--১৬১ম গ্লোঁক 

দ্রষ্টব্য ),--"অজানানঃ প্রকাশং যঃ পরত্রব্যং ক্রীণীয়াৎ তত্র তশ্তাদোষঃ॥ শ্বামী দ্রধ্য- 

মাগ্ুয়াং॥। সন্তপ্রকাশং হীনমূল্য্ তনীয়াৎ তদা ক্রেতা বিক্রেতা চ চৌরবচ্ছান্তো ॥" 

প্রফাশ্তভাবে পর়দ্রব্য ক্রুদ্ধ করিলে, ক্রেতার কোনও দোষ হয় না। দ্রব্য নির্ণীত হইলে 
দ্রব্যম্বামী তাহ! প্রাপ্ত হইবেন। অর্থাৎ।--এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির দ্রব্য অপহয়ণ 
করিয়া তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রুদদ করিল। ধিক্রেতা উপস্থিত হইলে বা চোর ধন 

পড়িলে, ক্রেতা তৃতীয় ব্যক্তি দগুণীঘ্প হইবেন না। দ্রবাস্বামী সে দ্রব্য ফিরিয়া! পাইবেন, 

বিক্রেতা চোরের নিকট ক্রেতা টাক! ফিলাইয়া পাইবেন। কিন্তু যদি অপ্রকাণ্তভাঁবে ও 

হীনমূল্যে এ অপহৃত দ্রব্য ক্রয় করা হয়ঃ তাহা হইলে জেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই 
দণ্ড হইবে। সে ক্ষেতে বিক্রেতা ধৃত হইলেও ক্রেত। মুক্তি পাইবেন না। * খাজনিয়োজিত 
শুক্ত/ধিকারী গ্র্'ত যদি অপহৃভ বা নষ্ট দ্রব্য আহরণ করিয়া ঝাজ-ভাগু!রে স্থাপন করেন; 

ডাহা হইপে ধনন্বামী উপযুক্ত প্রমাণাদি দিয়া এক বৎসয়ের় মধ্যে উহ! গ্রছণ করিতে 

পরেন। কিন্তু এ সময় অতীত হুইলে সে দ্রব্যে তাহার কোনও অধিকার থাকিবে না। 

প্রন্ই ব! হৃত অস্থামিক দ্রব্য লাভ সম্বন্ধে গৌতমও অহুদ্নপ বিধান বিছ্িত করিয়াছেন। 

« এতদংশে বর্ণত বিধান-সমূহ ভীরাই মাল গ্রহণের (7২6০61৬1608 5(0180 01005109 ) বিধাদের 

ঙুয়প। গ্রাচীনাবধান অনুসারে চোরাই মাল গ্রহণকারী বিক্রেতাকে দেখাইয়া! দিতে পারিলেই যুক্তি লাভ 

করিতেন; তাহার প্রতি কোনও দণ্ডের আদেশ হইত ম1। কিন্ত আধুনিক দণবিধি আইনের (০৮5 

[70157 ৮৫21 ০০৫৩ ) বিধানমতে ক্রেত। ও বিক্রেত! উতয়েই চৌর্ধাপরাধে দণ্ডণীয়। দুষ্টানত-্বয্ূপ এতৎ- 

'ক্রান্ত দণ্ডবিধি আইনের বিধান নিম্ে উদ্ধত হইল) যথা,--”৮/০৩৩7 01500968511) 1৩০৩1%৪৪ ০৫ 

1615105 ৪1) 5001610 0102971) 850%176 01 055178155501519 0511656 1175 3৪706 1০ 95 
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৩৭২ . ভারতবর্ষ । 

অন্গামিক দ্রবা পাইলে মন্ুর বিধানে সেই সংবাদ যেমন রাজসমীপে, আাগন করার বিধি 
বিহিত আছে, গৌতমেয় বিধানেও সে বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। গৌতম খলিয়্াছেল,_ 

প্রণষ্টমস্থামিকমধিগমো রাঞ্ে এ্রীব্রয়ুবিখ্যাপ্য সংবৎসরং রাঁজ্ঞো রক্্যমূর্ধ- 
মধিগন্ত্চতুর্থং রাজঃ শেষঃ স্বামী খাক্থক্রমসংবিভাগ পরিগ্রহাধিগমেষু ॥* 

অর্থাৎ_-কোনও প্রকার অস্বামিক ধন লাভ করিবাঁমাত্রই রাজাকে সংবাদ প্রদান করিবে, 
রাজাও রাজ্যমধো এ ধনটপ্রাণ্তির বিষয় ঘোঁধণ। করিবেন এবং এক বৎসর পর্য্যস্ত আপনার 
নিকট উহ! রাখিবেন। যদি এ সময়ের মধ্যে ধনম্বামী স্থির না হয়, তাহ! হইলে পরী সময়ের 
পর যে ব্যক্তি প্রথমে ধন পাইয়াছিল, তাহাকে চতুথণংশ প্রদান করিয়া! অবশিষ্ট 
রাজকোষে গৃহীত হইবে | উত্তরাধিকার-সত্রে ল্ধ এবং ক্রুপ্ন, বিভাগ অথবা পরিগ্রহ দ্বার! 
গ্রাণ্ত সম্পত্তিতে সকলের সমান অরধিকার। গৌতম আরও বলিয়াছেন, _চৌর্ধ্যকার্ষ্যে যে 

সহায়তা করে বা জ্ঞানপূর্র্বক অন্ায়রূপে গৃহীত বস্তু গ্রহণ করে) সে চৌরতুল্য দণ্ডণীয়। 
অপরাধের নুযানাধিক্য অনুসারে তাঁহার দণ্ডের বিধান হইবে, প্রনষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে তাহা 
রক্ষণের জন্য রাজাকে কিঞ্চিৎ শুন্ক প্রর্দান করিতে হুইত। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রূপ 

শুক্র বিধান ছিল। যগা,--অশ্বার্দি একশফ জন্ততে চারি পণ) মন্ুষ্যে পাঁচ পণ, মহ্ষি 

উদ্ট ও গরুতে ছুই ছুই পণ, ছাগ ও মেষ সম্বন্ধে পণপাঁদ করিয়া শুক্ক প্রদানের বিধি বিধিবদ্ধ 

হইয়াছিল। * কোৌটিল্যের বিধান অন্ুসারেও *ম্বকরণেন পঞ্চপণিকং দ্বিপদরূপস্ত নিক্কুপ্নং 

দগ্ধাৎ। চতুষ্পণিকমেকক্ষুরন্ত ; দ্বিপণিক্ং গোমহিষন্ত ; পাদ্িকং কষুদ্রপশুনাং; রতুসীরফন্ত- 

কৃপ্ানাং পঞ্চকং শতং দগ্যাৎ।” ক্রয় ব! বিক্রয় করিয়া অন্তাপ উপস্থিত হইলে, ক্রুয়- 

ক্রয় প্রতাহারের ব্যবস্থাও সংহিতাকারগণ বিধান করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন ; যথা,--- 

"গ্লণীতা বিস্রীন্প বা কিঞ্িদ্ যস্তেছাম্থশয়ে! ভবেৎ। সৌহস্তদ্দশাহাত্তদৃদ্রবাং দন্দ্যাচৈবাদদীত বা॥ 
পরেণ তু দশাহস্য ন দদ্যায়াপি দাপয়েৎ। আদদানো দদচ্চৈব রাজা; দণ্যঃ শতানি ষটু॥” 

অর্থাং,-ক্রয় ব1 বিক্রদ্ধ করিয়া! যে পশ্চাৎ অনুতাপ কয়ে, সে সেই দ্রব্য দশ দিনের 

মধ্যে ফিরিগ দিবে বা ফিরাইয়া লইতে পারিবে। কিষ্তু দশ দ্বিন পরে ফির়াইয়! দিতে বা 

ফিরাইয়! লইতে পারিবে না। যদ্দি কেহ বলপুর্বক সে দ্রবা ফিরাইয়া দেয় বা ফিরিয়া লয়ঃ 
রাজা তাহাকে ছয় শত পণ অর্থদণ্ড করিবেন।” যাজ্জবক্ধ্যাদিও এইরূপ বিধি বিছিত করিয়া 

ছেন। যাঁজ্বন্্া-সংহিতায় ক্রয়-বিত্রয্ন সংক্রান্ত আরও কতকগুলি বিধান আছে।. তাহাও 

কম কৃতিত্বের নিদর্শন নহে। বিক্রেতা প্রদান করিতে চাছিলে ক্রেতা যদি ক্রীত দ্রব্য 

গ্রহণ না. করে, আর রাজোপদ্রবে বা দৈবোপদ্রবে তাহা বিনষ্ট হয়, ভাঁহ। হইলে ক্রেতা 

তাহার ক্ষতিপুরণ পাইবার অধিকারী নহেন। পক্ষান্তরে, ক্রেতা ক্রীত দ্রব্/ গ্রহণ করিতে 
চাছিলে বিক্রেতা যদি তাহা প্রদান না করে, আর রাজ বা দৈব উপগ্রবে তাঁছ। নষ্ট হয়) সে 

শাস্তরোক্ত এ বিধান, থোরাড়-সম্পকাঁয বিধির অনুরূপ । পণ্ড হিসাবে শুক্ধের হার(নদিষ্ট আছে। গো 
মহিযা্ধি পণ্ড রাজকীয় থোয়ায়ে (০০৫) আবদ্ধ হইলে, তাহা ছাড়াইয়! লইবার সময় প্রন্ৃত ক্বামীকে 

সেই শুদ্ধ খোয়াড়রক্ষককে প্রদান করিতে হয় । প্রাচীন কালের ব্যবহার বিধানই যে আধুনিক বিধি-নযবহার 
ভিততিছ্থানীয়। কোটিল্যাদির ব্যবস্থায় আলোচনায় তাহ! মনে হয়। | 



ক্রর বিক্রয়াধিকার-বিধানে আঁদশপ। ৩৭৩ 
জন্ত বিক্রেতা! ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। জ্রেত! তাহার প্রদত্ত মূলা ফিরিয়া পাইবেন। এভছাতীত 
এক জনের নিকট বিক্রীত দ্রব্য বিক্রেতা যদি অপরের নিকট বিক্রয় করে এবং সদোঁষ 

ত্রব্য নির্দোষ বলিয়া দেয়, তাহ! হইলে সে বিজ্রীত দ্রব্যের মূল্যের দ্বিগুণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত 
হইবে। সাধারণ দোষ, উপনিপাত ও অবিষহা--কৌটিলোর মতে পণাদোষ এই তিন 
প্রকার। কিন্তু যাজ্জবন্ধ্য পণ্যের দোষ বিষয়ে কোনও প্রকার-ভেদ নির্দেশ করেন নাই। 
অস্থান্ত বিষয়ে সংহিতাদিতে:যে বাবস্থা! আছে, কৌটিল্যও সেইরূপ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। 

যাজ্বন্ধোে বিক্রায়াদি সম্বন্ধে এক বছবিস্তৃত বিধি বিধিবন্ধ আছে। তাঁহার আলোচনায় 

প্রাচীন-কালের ক্রয়-বিক্রয়াদি প্রণালী সম্বন্ধে অনেক তথা অবগত হওুয়! যায়। বিকৃত 

দ্রব্য-বিক্রয়-প্রসঙ্গে শান্্রকারগণ কঠোর বিধি-বিধান-সমুহ ব্যবস্থিত করিয়া- 
ভেজাল বিক্রয়। ছেন। তৎসম্বন্ধে তাহাদের সকলেরই এক অভিমত। বিকৃত দ্রব্য 

বিক্রয় যে পরকালে পাপজনক এবং ইহকাঁলে দগুণীয়, সকলের উত্তিতেই 
তাহ! প্রকাশ পাইয়াছে। মনু বলিয়াছেন,--'এক দ্রবা অন্ত দ্রব্যে মিশাইয়া বিক্রয় 
করিবে না। অসার দ্রব্কে সার বলিয়। বিক্রয় করা শান্ত্রবিরুদ্ধ। যাহ! দিবে বলিয় 

দ্বীকার করিয়াছ, তাহার নুন দিবে না। দুরে বা লুক্কাগ্িত অবস্থায় কোনও দ্রব্য বিক্রয় 
করিবে না। "নান্দন্তেন সংস্থষ্টরূপং বিক্রয়মর্থতি। ন চাসারং ন চ ন্যুনং ন.দুরে ন 

তিরোহিতম্॥* এভংসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিধানে যাজ্জবন্ধা দ্রবাজাতের নামোল্লেখ করিয়াছেন। 

তিনি বলিয়াছেন,--'ওষধ, ঘ্বৃত-তৈলাদি স্সেহ দ্রবাঃ লবণ, কুস্কমাি গন্ধ, ধান্, গুড় প্রভৃতি 

পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিলে ষোল পণ দ্ হইবে। * যাজ্ঞবক্কোর মতে তাই-- 

"ভেষজ-ন্সেহছ-লবণ-গন্ধ-ধান্য-গুড়াদিযু। 

পণোষু প্রঞ্ষিপন্ হীনং পণান্ দাপাস্ত যোড়শঃ ॥” 

বিষুর বিধানেও ভেজাল-বিক্রয় এবং পরিমাণের হাস-বৃদ্ধি কর দণ্ুণীয়। তাহার মতে-_যষে 
তুলাদণ্ড ব৷ দ্রোণপ্রস্থাি মানবস্ত নানাধিক করে এবং নকল. জিনিষ আসল বলিয়া বিক্রন 
করে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। অকুট দ্রবা কুট বলিয়! উল্লেখ করিলে এবং কুট দ্রব্য 

আঅকূট বলিয়া! বিক্রয় করিলেও সেইরূপ দণ্ডের বিধান।” কৌটিল্যও ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় কর 
সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞ! প্রচার করিয়াছেন। তাহারও মতে গ্রতারণ। সহকারে মন্দ দ্রবা ভাল 

* নংহিতোক্ত ভেঙাল প্রভৃতির প্রসঙ্গের আলোচনায় বুঝা যাক, প্রাচীন ভারত ব্যবহার-বিষয়ে কত উন্নত 

এবং তাহার অভিজ্ঞতা কত অধিক ছিল। ভেজাল নিবারণ কল্লে তুলনায় মাঞ্জ কয়েক বৎসর পূর্বে ইংরেজ-রাজ 

ভেঙ্লাল-বিষয়ক বিধি প্রবস্তিত করিয়াছেন । কিস্ত সে বিধি ভারতবর্ষে বহু পূর্বে প্রচলিত ছিল, কৌটিল্যের 

অর্থশান্ত্র ও সংহিতা গ্রন্থের আলোচনার তাহা প্রতিপন্ন হয়। কম ওজন দেওয়া, বা কম ওজনে বিক্রয় কর! 

দণ্ডনীয় | এ বিধি ইংরেজ-রাঁজ আমলে প্রবর্তিত আছে যটে) কিন্ত প্রাচীন ভারতের বিধি তত্ত,লনায়-ধে বু 

ূ্বন্তী তদ্ধিযয়ে কৌনও দংশয় নাই। পূর্ণ-পরিণতি না ঘটিলে এত বিভিন্নমুখী হুষ্ধপৃবিধানের প্রবর্তন সম্ভবপর 
মহে। প্রাচীন' ভারতের জ্ঞান-গবেধণ দিগস্ত-প্রসারী এবং বহুমুখী ছিল, এতদঠলোচলায় তাহা প্রতিপর ছয় 

ভেজাল বিষয়ক বিধান সম্বন্ধে ভারতীয় ঘওবিধি জহি ৭২২৭৫ ধা আঙইব্য। 1০15, ০৪৪৫ 
09361) 55015, 272---2 75. 



৩৭৪ - ভারতবর্ষ । 

ধলিয় লিকু কর দর্তণীয়। এতদ্বাতীত অর্থশান্ত্রে ও স্তিগ্রন্থে আর একটি বিধি দুষ্ট হর। 
তাহ! ভুলাদগু!দি-সংক্রান্ত্র। যাজ্বন্ক্য বলিয়াছেন,_তুলাদণ্ড, শাসনপত্র ও দ্রোণগ্রস্থ গুভূতি 

মান এবং মুদ্রাচিহ্িত নিষ্ষাদি যে বাক্তি কুট .করে এবং যে ব্যক্তি এর সকল কুট দ্রব্য ব্যবহার 
করে, তাহার উত্তম সাছন দণ্ড হইবে। ভেজাল প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং পরিমাপের তারতম্য 

বিষে মহামতি কৌটিলা যেবিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, নিয়ে তাহ। উদ্ধৃত হইল; ষথা,- 

"তুপামানাভ্যামতিরিক্তাভ্যাং ক্রীত্বা হীনাভ্াঁং বিক্রীণানস্ত ত এব দ্বিগুণ! দণ্ডাঃ 

গণপণোত্ষইভাগং পণামুল্যে্ষপহরতষ যঞ্রবতিদপ্ডঃ | কাষ্ঠলোহমণিময়ং রজ্জুচ্মুন্ময়ং 
হুয়সন্কারোমময়ং বা জাতামিতাজাতাং বিক্রয়াধানং নয়তো! মৃল্যাষ্টগুণো দণ্ডঃ। 
সারভাগমিতানারভাগ্ডং, তজ্জাতমিত্যতঙ্জাতং, রাঁধাযুক্তমুপধিযুক্তং সমুৎপরিবর্তিমং বা 

বিক্রয়াধানং নমগতে! হীনমৃল্যং চতুষ্পঞ্চাশৎপণো দণ্ডঃ। পণমূল্যং দ্বিগুণ দ্বিপণমুল্যং 
দ্বিশতঃ। তেনার্ঘবৃদ্ধো দগুবৃদ্ির্বাখ্যাতা। ক।রুশিল্পিনাং কর্মমগুণাঁপকর্ষমাজীবং বিক্রয়ং 
ক্রয়োপঘাতং ব। সন্ত সমুখাপয়তাং সহত্রং দণ্ডঃ। বৈদেহকানাং বা সন্তৃষ্ন পণ্যমবরদ্ধ- 

তামনর্ধেপ বিক্রীণতাং ক্রীণতাং বা সহম্্রং দণ্ডং। তুলামানাস্তরমর্থবর্ণান্তরং বা ধরকন্ত 

মাপকম্তা বা পণমূলা দইভাগং হস্তদোষেণাচরতো দ্বিশতে। দণ্ডঃ। তেন দ্বিশতো ত্র দর প- 

বুদ্ধির্বাখ্যা তা । ধান্তস্সেহক্ষীরলবণগন্ধভৈষজাদ্রব্যাণাংসমবর্ণোপধানে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।* 

ক্রয়কাঙ্ীন যে ব্যক্তি ওজনে অধিক পরিমাণ লইয়! বিক্রন্ন কালে কম ওজনে:বিক্রয় করে, 

ক্রীত ও বিক্রীত দ্রব্যের মুূলোর ছিগুণ তাহার অর্থদণ্ড হইবে। গণপণ্য ঝ সাধারণ পণ্যের 

অষ্টঘ' ভাগ অপহরগ করিলে, সে পণা মূল্য অপহাত হইবে এবং বিক্রয়কারী যবতি পণ 
অর্দদগু. প্রদান করিবে। হ্বীনমৃগ্য কাষ্ঠ শৌহু বা মণিমগ্জ দ্রবা, রজ্দ্র, চর্ম বা মৃত্তিকা 
নির্মিত দ্রবা, সুত্র বন্ধল বা রোমময় পণা, অধিক মুলো বিক্রয় করিবার জন্য তাহার ক্কঞ্জিম 

উৎকর্ষ সাঁদন করিলে, তত্তৎদ্রব্যের যুল্যের আট গুণ অথনগু হঈবে। এতত্বাতীত সার 
ড্রনাফে অসার করিলে এবং অসার দ্রব্য সার বলিয়! বিক্রয় করিলে দ্রব্যমূল্যের দ্বিগুণ 

অর্থনণ্ডের বিধি। কৃত্রিম গ্রস্তত কম্ত,রিকাদি সারভাণ্ড অথবা পরিবর্ধিত মুদ্রিত পেটিকাদি 

বিক্রম করিলে চতুঃপঞ্চাশৎ পণ দণ্ড এবং নিম্নলিখিত হারে তাহার মণনির্ণর হইবে; 

যখা,-এক পণের ন্যান মুল্যে বিক্রয়াদি করিলে পঞ্চাশ পণ, এক পণের মুল্যে, উহা 

করিলে শত পণ, ছুই পণ মুল্যে উহ বিক্রয় ঝরিলে দ্বিশত পণ দণ্ড হইবে। ইহার অতিরিক্ত 

“মূলো করিলে উক্ত রীতি অনুসারে দণ্ডেরও বৃদ্ধি হইবে। একত্রবন্ধ বণিকবৃন্দ রাজনিরূপিত 
যুলোর হাস বৃদ্ধি দ্বারা কারু ও শিল্লিগণের কষ্ট গ্রদান করিলে তাহাদের সৃহত্র পণ. দণ্ড 

হইবে। কারুকর ও শিল্পিকর অপকষ্ট দ্রব্য উৎকৃষ্ট করিয়া বিক্র্ করিলে, তাহাদের 
হস পপ দণ্ড। দ্রপা পরিমাপের সময় হ্ম্তকৌশলে ওজনের ভায়তম্য সাধন করিলে পরি- 

বসন্ত এফং লারা হট শত পণ হিসাবে দণ্ড হইবে। ধান্, গ্গেহ, ক্ষার, লবণ, ভেষজ 

কন দ্ধ ভেজাল, মিশিত করি বিক্রন্ধ করিলে বিক্রুয়কারীর দ্বাদশ পণ দণ্ডের বিষয় অর্থ- 
শান্ত এছিত হইয়াছে। ভেজাল প্রভৃতি সংক্রান্ত আলোচনায় বুঝা যায়, প্রাচীন ভারতের 

জ/ন-গবেষণ| বছবঝাপী ছিল। তাহা ন! হইলে এত বিভিন্ন বিষায়িণী জানের শ্ুর্তি বগা 



ক্য়বিক্য়াধিকার-বিধানে আঁদর্শ। . ৩৭৫ 

সম্ভবপর হইত না। তদ্াতীত প্রপ্জা-নাধারণের হুথ-শ্ব।চ্ছন্দ্যের প্রতি রাজপুরুষগণের হে 
বিশেষ দৃষ্টি ছিল, এতদ্বার] তাহ! সপ্রমাণ হয়। দেশে পণ-্দ্রবোের মূল্য অযথ! বৃদ্ধি হইলে, 
প্রকৃতিপুঞ্জের পীড়া জন্মিতে পারে--এই আশঙ্কার, প্রাচীন-কালে রাজ পণ্-দ্রব্যের মুল্য 
নির্ধারণ করিয়! দিতেন রলাজনির্ধারিত মৃল্য অপেক্ষ] বর্ধিত মুল্যে পণ্যাদি বিক্রর ক্লে 
পণ্যব্যবসায়িগণ বাজছ্থারে দগুণীপ্ন হইতেন।* প্রজাপাধারণের নুখ-স্ব।চ্ছন্দা বিধানে 

এতাদৃশ প্রয়াম যে আদর্শ-রাজ্যের একতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ, সে বিষয়ে কোনও সনোহ নাই। 

প্রাচীন ভারত জগৎ সমক্ষে সে মহান্ আদশ প্রতেঠিত কগিহাছিল; আর মেই আদর্শে 

অনু প্র/ণিত হইতে জগৎকে উপব্শ দিমাছিল। তাই তাহার উশ্বর্ধ্য-সম্পৎ। জতন-গবেষণা, 

, শিক্ষা-দীঙ্গা গরভূতির মহত্বদর্খনে জগৎ আলি বিশ্ময়-বিষুগ্ধ তাহা নিকট অবনত মন্তক। 
পি শপ পত্রে 

* এতৎদদ্ঘতন্ধ যাজ্ঞবন্্যাদির অভিমত উল্লেখ-যোগ্য। ঘাঁজ্ঞবন্কা বপিয়াছেন.--প্রাজ| প্রতাহ পরিদর্শন 

পুর্ধক যেরুপ মূলা নির্ধীরিত করিয়। দিবেন, গ্রতাহ তদনুলারে ক্রয়-বিক্রয় হইবে |, রাজ পণোর প্রকুত মুলা 

এবং আনয়নাদ বায় হিনাব করিয়! এইরূপ মুলা নির্ধারিত করিয়! দিবেন, যাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেত। 

উঠয়েরই ক্ষতি না হয়। যাজ্ববন্ধা-সংহিতায়, (দ্বিতীয় অধায়। ২৫৪ম ও ২৫*ম হ্লোক ডষ্টবা) এতখিবরে 

নিম্ন $প বর্ণনা'দৃষ্ট হয়; যথা,-. ৃঁ | 

রাজনি স্তাপত যোখ্ঘাঃ প্রতাহং তেন বিক্রম; | ক্রুয়ে। বানিংন্রবস্ুপ্মাঘণিজাং লাভকুৎ স্ব: ॥ 

পণ্াক্টোপরি মংস্থাপা বায়ং পণানমুতস্তবমূ। অর্থোৎ্মুগ্রহকৃৎ কাধাঃ জেওুর্কবিজ্রেতুরেব চ॥" 

বিঞ্ু-সংহিতায়ও পাঞ্জা কর্তৃক পণ/।-মুলা-নিদ্দে শের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । মগুও এশৎসন্বদ্ধে বলিয়া ছেদ, 

“আগমং নির্গনং/স্থানং তথ! বৃদ্ধি ক্ষয়াবৃভে।। বিচারধা সর্ধবপণ্যানাং কারয়েৎ ক্রয়বিক্রয়ো॥ 

গঞ্চগাতে পঞ্চরাত্রে পক্ষে পক্ষে ।খখব| গতে । কুব্বীত চৈষাং প্রত্যক্ষমধ [সংস্থাপনং নৃপঃ॥ 

তুলামানং প্রতিমানং সর্ধবঞ্চ গ্যাৎ হুলক্ষিতম্ ৷ টন ঘট.হু চ মাসেষু পুনরেব পরীক্ষয়েখ ॥ 

€ সমুসংাহতা, অইন অধ্যায়, ৪০১ম--৪০৩ম প্লোক) | 

মুর উত্ভিতেও বুঝ যায়, পণাদ্রব্যর মূলা নির্ধারণ রাজা করিয়া দিবেন আর পাচ দিন বা এক পক্ষ অন্তে 

মুলাবেত(গণের সমক্ষে উহার বাার দর নির্ণয় করিবেন। তুলামান, প্রঠিমান প্রভৃতি ওঞনের ভ্বা র'জ। শ্থিয় 

করিয়৷ দিবেন এবং এতি ছয় মাস অন্তর তাই। পরীক্ষা! করিবেন | এ্রত্তপ্বাতীত নিবিদ্ধ ভ্রবা বিক্রয় সহিতা- 

মতে নিবিদ্ধ হইয়াছে। এ নিষিধ্-দ্রবা বিক্রয় করলে ক্রয়কারীর সমস্ত দ্রবা রাজকোবে বাজেয়াপ্ত হইবে। 

 ঘখ1--পরাজবিনিবিদ্ধং বিক্রীণতত্তদপহীরঃ ॥" 

ধিবাহাদি বিষয়ে এক বগ্য| দেখাইয়া অপর কন্ত! সন্প্রদান সে নময়ে দণ্ুলীপ ছিল। মনু বলিয়াছেন; 

দ্যন্ঘ দোষবতীং কল্যামনাখ্যায় প্রযচ্ছতি । তন কুর্যায়াপোদশুং চ্ঘয়' বুষতিং পণান্ ॥” 

শানস্োজ্ এই সকল বিধানের আলোচনায় পণ্িতগণ পিস্কান্ত করেন, গ্রাচীন-কালে ভেলাগাদি বিক্রয় অতাধিক 

মাত্রায় প্রচলিত ছিল । আর প্রতারণা-প্রবঞ্চন বিশেব প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল। কিন্তু শান্ত্রকারগণের বিধান. 

সমূহ হইতে তাহাদের দুরদর্শিতারই গরিচয় পাওয়া যায়। ভবিষ্যকালে ধর্দহানির আশঙ্কার তাহার) পূর্ব হইতেই 

বিধি-নিষ্ধ-সমুছের প্রবর্তীনায় সে পথ রুদ্ধ কারয়াছিলেন। মানুষের ধর্মুজ্ান্াসের সঙ্গে সঙ্গে নান। কদ।চার 

বিুদ্ধাচারের অনুটান হওয়। সম্ভবপর । তক্সিবারণকল্পে তাহাদের এই সকল বিধ-বিধান প্রবর্তিত ছইয়ছন। 

ভিকালদশীভাহার। | কলতে ধর্মহানির বিষয় ভীহার। উপলন্ধে কিডে পারছিলেন! তাহ) উপল 

করিয়াই ডাহায়। রিড খঅবথ- “নিযায়ণে ব্ধপর্রিকর় ইইয়াছিলেন | 



৩৭৬ ভারতবর্ষ 

সংহিতা-এ্স্থে পুর্কক্রয়াধিকার-সংক্রাস্ত বিধি স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হয় না। ক্ষৌটিল্য যেমন বলিয়া. 

ছেন-_বান্ত প্রভৃতি বিক্রপ্প কালে প্রথমে জাতিকে, তার পর প্রতিবেশীকে, তার পুর ধনিককে 
রঃ বাস্তক্রুপ্ন করিবার জন্ত অনুরোধ করিতে হইবে, মস্বাদির উক্ভিতে সেরূপ 

করযাধিকার) বিধানের উল্লেখ নাই। পরবর্তী ব্যবহারশান্্ ব্যাস বচনে তাহার কিঞ্চিৎ 
আভাঘ পাওয়| যায়। ব্যাসের বিধান অনুসারে স্থাবর-সম্পত্তিতে নগোজের 

সমান-অধিকাক্স। সেই জন্ত পরস্পরের সম্মতি না! লইয়া সে সম্পন্দি দান-বিক্রয়- করা বিধেয় 

নহে। পরিধার বিতক্তই হউক আর অবিতক্তই হউক, স্থাবর দম্পন্তিতে সপিগুগশের পূর্ব". 

ক্রয়ের দাবী একইরূগ দান ও বিক্রুয়ে পৃর্ববক্রগীধিকারের দাবী সকলেরই সমান।- যথা,__ 

গন চ স্বাবরস্য লমস্তহ্য গোত্রসাধারণন্ত চ।, নৈকঃ কুর্ধযাৎ ক্ররং দানং পরম্পরমতং বিন! ॥ 

বিভক্ত অভিভক্ত! ব! সপিও!ঃ স্থাবরে সমাঃ। একো! হানীশঃ সর্বত্র দানাধমনবিক্রয়ে ॥* 

দায়গাগ-প্রকরণে নিবদ্ধকার ইহার ব্যাথ্যায় বলিগাছেন।__*একত্ত দানবন্ধকবিয়ক্রাধিক।রঃ 

ইতি-বাচাং যথেষ্টবিনিযোগারহত্বরূপস্য শ্বত্বস্ত দ্রব্যান্তর ইবান্রাপ্যবিশেষাৎ, বচনঞচস্বামিত্বেন বৃ ত- 
পুরুধ গোচরবিক্রপাদিন! কুটুবিরোধা দধর্মজ্ঞপনার্থনিষেধরূপং 'ন তু বিক্রযাদ্তনিম্প ত্যথং।* 

এই অংশের টাকায় মিতাক্ষরার নিবন্ধকার বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন,--সস্থাবরে বিক্রয়ে! 

নাস্তি কুর্ধ্যাদধিমনুজ্ঞয়া। ইতি স্থাবরন্ত. কেধল বিক্রপ্গ্রতিষেধাৎ্থ এবং ভূমি ষঃ প্রতি- 

গৃহু।তীত্যাদিবচনে, খান প্রশংযাদর্শনাচ্চ বিক্রুয্£েহপি কর্তব্যে' সহিরণ্যমুদকং দত দানরূপেণ 

স্থাবরবিক্রুয়।*: প্রকৃতপক্ষে অবিভক্ত স্থাবর. সম্পত্তি বিক্রন্ নিবিদ্ধ। কিন্তু যে ক্ষেত্রে 
বিক্রপ্ন না করিলে চলে না, সে ক্ষেত্রে সে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ! নাই। পূর্ব 
পুরুধার্জিত রষ&ট সম্পতির উদ্ধার করিলে, সে সম্পত্তি উদ্ধার-কর্তর স্বোপার্ছিত বলিয়া গণ্য 

হয়। পুত্রাদির. অবর্তমানে তাঁছ। বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু পুত্রা্দি বর্তমান থাকিলে 

স্বেপার্জিত: স্থাবর, সম্পত্তি বিক্রপ্ন করাও মিতাক্ষরার ব্যবহার মতে নিষিদ্ধ হইরছে। যথা, 

প্থাবরং দ্বিপদঞ্চের যন্তপি স্বর়মজ্দিতম্। | 

ূ অসভভূ জুতান্ সর্বান্.ন দানং.ন চ বিক্রম, 

একমাত্র স্থাবর সম্পততি কদাচ দাঁল-বিক্রর হইতে পারিবে না। কিন্ত আপৎকালে, কুটুখ 

পোষণ আন্ত এবং ধর্ধনের উদ্দেশ্তে এ বিধি লঙ্ঘন করা যাইতে, পারিবে। যথা,_ 

একোহপি স্থাবরে ু্ঘ্যাদ্মানাধসনবিক্র্মূ। | 

 আপৎকালে'কুটুক্বর্থে ধর্মাথে” চ বিশেষতঃ 
জগ বিক্রয় আলোচনার সম্ভূর-সমুখান, কর্কয কমা, দালকর, তৃতকাধিকার প্রভৃতির 

প্রসঙ্গ, উত্থাপিত, হুইতে পারে। কর্মকর, দাদ, ভৃত্য ্রতৃতি তাহাদের পরিশ্রম বিক্রয় করিয়া 

.. তাঁহার, .হিরিমনে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। গ্রন্থ: ্ বাধধ্য-সম্পাদনে 

পরিশ্রম বিজ্ঞ এবং, েিনিময়ে প্রন্থুর নিকট পারিশ্রয়িক. গ্রহণ, গ্াচীন- 

সকালের ব্যবস্থাপক্ষগণ: জরব-বিক্রয়ের অন্তভূক্তি -করিস্কাছেন।- “তাহাদের 

এই শ্রেণিবিভাগ এক হিসাবে, ক্রন্বিক্র় বিষয়ে বিশেষ উপধোগী বলিয়! ব্যাখ্যাত হয়। 
সভুগ সমুখান--যৌথ বাণিগ্য বিষয়ক। বণিক লশ্্রদাঞজ কিরূপে একত্রবন্ধ হইবে এবং 

ক্র ্রদ্থৃতি' 
বিধান. 
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একত্রবদ্ধ হইয়! কি পদ্ধতি অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন করিবেন; অপিচ, স্দদেশীয় 

বিদেশীয় পণ্যের আমদানি-রপ্তানি দ্বারা কি প্রকারে স্বদেশের ও স্বজাতির অর্থসম্পৎ বুদি 

করিবেন ;-_সম্ৃপ্-সমুখ্খান প্রকরণে সেই বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে । কৃষকগণ ও বাবসাফ়িগণ 

লকলেই এইরূপ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়া কার্ধ্য পর্যালোচনা করিতে পারেন। সঙ্তব প্রতিষ্ঠা করিয়া 

তাহার! যে ভাবে কার্ধ্য-ব্যবস্থ। করিবেন, অর্থশান্ত্রের বিভিন্ন অংশে তাহার আভাষ পাঁওয়। যায়। 

লাভ ও অংশ বিভাগ এবং কার্ধয-পরিচালন বিষয়ে কৌটিল্য নিম্নরূপ বিধি নির্দেশ করিয়াছেন, 

"কর্ষকবৈদ্দেহক1 ব| সম্তপণ্যারস্তপর্য্যবসানান্ততরে সরস্ত যথাকৃতন্ত কর্দণঃ প্রত্যংশং 

দছাঃ। পুরুষোপস্থানে সমগ্রমংশং দছাঃ। সংদিদ্ধে তু ধৃতপণ্যে সন্স্ত তদানীমেব গ্রত্যংশং 

দছযুঃ | লামান্া হি পথি সিদ্ধিশ্চাসিদ্ধিশ্চ ॥ প্রক্রান্তে তু কর্মণি স্বস্থম্তাপক্রমতো দ্বাদশ- 

পণে! দণ্ডঃ। ন চ প্রাকাম্যমপক্রমেণ॥ চৌরং ত্বভয়পূর্বঃ কন্ণঃ প্রতাংশেন গ্রাহয়েদ্দগ্ঠাৎ 

প্রত্যংখমভয়ং চ। পুনস্স্তেয়ে প্রবাসমন্তত্র গমনে চ। মহাপরাধে তু দৃষ্মবদাচিরেৎ ॥” 

সঙ্ঞ প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতি-কাধ্যের লাভালাভ হিসাব করিয়া! যে যেরূপ কার্য করিয়াছে, 

তদনুপাতে লাভালাভের অংশ গ্রহণ করিবে। প্রতিনিধি দ্বারা কার্ধ্য সম্পাদন করিলেও 

এরূপ বিধি। পণ্যজাত বিক্রয় হইয়া গেলে, বিক্রয়লবন্ধ অর্থের লভ্যাংশ বণিকগণ আপন 

আপন অংশ অন্গসারে বিভাগ করিয়া লইবেন। আমদানি-রগ্ানি-কালে পণোর ক্ষতি 

হইলে প্রতোকে সে ক্ষতির অংশভাগী হইবেন। প্রত্যেকেই সঙ্ঘ-সংক্রাস্ত যথানির্দি্ আপন- 

আপন কার্য সম্পার্দদ করিবেন। কোনও অংশীদার সেই নিরূপিত কাধ্য সমাধ। না করিয়| 
চলিয়া গেলে, তাহার প্রতি দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ডের ব্যবস্থ। বিছিত হইয়াছে । অংশীদার- 

গণের কেহ চুরি করিলে তাহার প্রথম দোষের জন্য সে ক্ষমার্থ। কিন্তু দ্বিতীয় বার 
এরূপ করিলে তাহাকে আর ক্ষমা কর! হইবে না। তাহাকে সে জন্য সঙ্ঘ বা লমবায় হইতে 

বহিস্কত করিয়া দিবে। সজ্ব-সংক্রান্ত গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইলে সে দশ্থয-তশ্বরের 

মধ্যে পরিগণিত হইবে এবং সেই হিসাবে তাহার প্রতি দপগ্তদানের বিধি বিহিত হুইয়াছে। 

কর্মকরকল্প প্রভৃতির ব্যবস্থা-বিধানে কৌটিল্য নিমরূপ বিধি বিছ্িত করিয়াছেন; ষথা,-- 
পগৃহীত্বা বেতনং কর্্দ অকুর্ববতে! ভূত কন্ত দ্বাদশপণে! দণ্ড; ৷ সংরোধশ্চাকরণাৎ। অশক্তঃ 

কুৎসিতে কর্্মণি ব্যাধৌ ব্যমনে বা অন্ুশয়ং লভেত। পরেণ বা কারমিতুম্। তস্য 
ব্যয়ং কর্্মণ। লভেত। “ভর্তা বা কারয়ন্নান্ন্ত্বয়। কারগ্জিতব্যে। ময়া বা নান্তস্ত কর্তব্যম্* 

ইত্যপরে। ভর্ভরকারয়তো ভূতকস্তাকুর্বতো বাঁ দ্বাদশপণে! দণ্ডঃ। কর্ম্মনিষ্ঠাপনে 
ভর্তরম্তত্র গৃহীতবেতনো! নাসকামঃ কুর্ধ্যাৎ ॥ িপস্থিতমকারয়তঃ ককৃতমেব বিস্তাৎ, 

ইত্যাচার্ধাঃ॥ «ন' ইতি কৌটিল্যঃ। কৃত বেতনং, নাকৃতন্তান্তি । স চেদল্পমপি কার- 

মিত্বা ন কারয়েৎ। ক্ৃতমেব অন্ত বিগ্তাৎ। দেশকালাতিপাতনেন কম ণামন্তথা করণে 

বান সকামঃ কৃতমন্ূমন্োত। সম্ভাধিতাদধিকক্রিয়ায়াং প্রয়াসান্মোঘং কুর্ধযাৎ ॥* 

প্রভুর নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিয়া! ভৃত্য যদি কার্ষে; অবহল! করে, তাহা হইলে 

তাহার দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। তবে অশক্তঃ কুৎসিৎ করে নিযুক্ত) পীড়িত বা বিপদ- 

গ্রস্ত ভূত্যের সম্বন্ধে এ বিধি প্রযুক্ত হইবে না। কাধ্যের উপযুক্ত হুইলে প্রভু তাহা? ছার! 
উষ্ঠ--৪৮ | 



৩ শষ" ভাঁরতবর্ধ। 

শ্কার্ধ্য করাইয়া লইবেন। অন্যপক্ষে ভৃত্য যদি কাঁজ করিবার জন্য স্বীকার করিয়া সামা 

'আনামথ হেতু কিছু দিনের জন্য কার্ধ্য স্থগিত রাখিতে বলে; গ্রভূ তাহা স্থগিত রাখিবেন। 

সে কার্যোর জন্য অন্য ভূত্য নিধুক্ত করা বিধেয় নছে। ভৃতাও সে কাধ্য সম্পাদন না করিয়| 

অপর স্থানে চাকুরী গ্রহণ করিতে পারিবে লা। ভূত্য নিযুক্ত করিস! তাহার দ্বারা কর্ম ন। 

করাইলে প্রভুর দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে; আবার ভৃত্য যদি কাজ করিবে বলিয়া স্বীকার 

করে এবং পরে তৎসম্পাদনে অস্বীকার হয়, তাহ! হইলে ভাহার প্রতিও এরূপ দণ্ডের বিধান। 

বেতন গ্রহণের পর কার্ধ্য সমাধা না করিনা ভূত্য বা শ্রমজীবী অন্যত্র গমন করিতে পারিবে 

লা। শ্রমজীবী কর্ম করিবার জন্য প্রস্তত আছে, কিন্তু প্রভু তাহার দ্বারা কর করাইবেন 

না) এ ক্ষেত্রে শ্রমজীবীর কর্মাকাল শেষ হুইবে,-আচাধ্য এ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। 

কিন্তু কৌটিলা তাহাতে আপত্তি করিয়! বলিয়াছেন,_-কর্মমের জন্যই যখন বেতন নির্ধারিত, 
তখন কর্ম ন। করিলে বেতন মেওয়া হইবে কেন? কন্মকর যদি কম্ম-সম্পাদন করিতে প্রস্তত 

থাকে, তাহার দ্বার আংশিকরূপে কার্ধ্য করাইয়! প্রভু সে কার্য স্থগিত রাখিতে পারেন--. 

কারণ, দেশ-কাল-স্থান প্রভৃতির অবস্থা আলোচন! করিয়া! এবং শ্রমজীবীর যোগ্যতা অযোগ্য" 

তার বিষয় অনুধাবন করিয়া, তাঁহার কার্যে প্রভুর সন্ত না হওয়। বিচিত্র নহে; আবার শ্রম- 

জীবী, নিবূপিত কাধ্যের নানাধিক কার্য সম্পন্ন করিয়া, প্রভূর ক্ষতি করিতে পারে। সঙ্ঘভূত্য 

সম্বন্ধে কৌটিল্যের বিধান একটু দ্বতগ্্র। সঙ্ঘন্ত বা সমবায়ে নিধুক্ত ভূত্যগণ সম্বন্ধে পুর্বব- 

তার্ণত বিধি-ব্যবস্থ প্রযুক্ত হইবে। তত্তিন আরও কতকগুলি বিধি কৌটিল্য বিহিত করিয়াছেন। 

গতেন সঙ্ঘভূতা ব্যাখ্যাতাঃ। তেষামাধিস্সপ্ররাত্রমাসীৎ| ততোহন্তমুপ- 

স্থাপয়েৎ। কর্পানিষ্পাকং চ। ন চালিবেগ্ ভর্ত,স্সজ্বঃ কিঞিৎপরিহরেত্, অপ- 

নয়েদ্বা। ততস্তাতিক্রমে চতুর্বিংশতিপণো দণ্ডঃ। সঙ্ঘবেন পরিহৃতশ্তাধ দঃ | 

সঙ্ঘভূতাস্সভূরসমুখাতারে! বা যথাসম্তাষিতং বেতনং সমং ব1 বিভজেরন্॥* 

সঙ্ঘভৃত্যগণ নিরূপিত সময়ে কার্যয-সম্পা্দনে অসমর্থ হইলে, আরও সপ্ত রাত্রি তাহা" 

দিগকে প্র কার্ধ্য সম্পাদন জন্ত সময় দিবার নিয়ম । সপগ্তরাত্রি সময় পাইয়াও যদি তাহার! 

সে সময়ের মধ্যে কার্ধা সম্পাদন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা অন্ত লোক 

নিযুক্ত করিয়! সে কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে। প্রভুর অন্গমতি ব্যতীত তাহার! 
কর্ধস্থান হইতে কোনও দ্রব্য স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না, কিংবা কার্ধ্য সম্পূর্ণ 

রাখিয়! চলিয়া যাইবে ন!। শেষোক্ত বিধির অন্তথায় তাহাদের গ্রতি দ্বাদশ পণ এবং 

পূর্ব্বোজ্ত বিধির অন্তথায় চতুর্বিংশতি পণ দখখের বিধান বিছিত হইয়াছে। যেরূপে কর্াকরের 
বেতনাদি নির্দেশ করিতে হইবে তৎসংক্রাস্ত কৌটিল্যের বিধি নিম্ে উদ্ধুত্ত হুইল). যথা, 

ণ্কম্মকরস্ কর্দসন্বন্ধমাসন্ন। বিছ্যুঃ। যথাসস্ভাষিতং বেতনং লভেত। কর্দকালাচ্র- 

রূপমসস্তাধিতবেতনম্। কর্ষকল্সন্তানাংং গোপালকস্সর্পিষাং বৈদেেহকঃ পণ্যা- 

নামাত্মনা ব্যবহৃতাঁনাং, দশভাগমসম্ভাধিতবেতনো লভেত ॥ সস্ভাষিতবেতনস্ত 

যথা সম্ভাধিতম্॥ কারুশিল্লিকুশীল্বচিকিৎসকবাগ.জীবনপরিচারকাদিরাশাকারিক- 

ব্গস্ত যথাহহবত্তত্বিদ; কুর্ধ্যাৎ যথা বা কুশলাঃ কলয়েযুঃ তথা বেতনং লভেত 



ক্রয়-বিক্রয়াধিকাঁর-বিধানে আঁদশ”। ৩২৯, 

সাক্ষিপ্রতায়মেব স্ত।ৎ। সাক্ষিণামভাবে যতঃ কন্দম ততোহনুযুজীত ॥ বেতনা- 

দানে দাঁপবন্ধে! দও্ডঃ| ষটুপণো। বা। অপব্যয়মানে দ্বাদশপণো দঃ পঞ্চবন্ধো বা ॥ 

তৃত্যের বেতনাদি নির্ারণ-কালে প্রভু প্রেতিবেশিগণকে আহ্বান করিবেন। প্রতিবেশিগণ 

বেতনাঁদি বিষয়ক চুক্তির বিষল্ন অবগত থাকিবেন। তৃত্য নির্দিষ্ট বেতনের অতিরিক্ত বেতন 

পাইবে না। পরম্পর শ্বীকার-নিষ্পন্ডিতে যে বেতন ধার্ধ্য হইবে, ভৃত্য তদপেক্ষা অতিরিস্তঃ 

বেতনের দাবী করিলে দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু যেখানে বেতনাদি নির্দিষ্ট থাকিবে না, সে ক্ষেত্রে 

তৎকাল প্রচলিত হার-পরিমাণে কার্ষের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বুঝিয়া তাহার কার্্যকালের বেতন 

নির্ধারণ করিতে হইবে । অন্তথায়, কৃষক তাহার উত্পাদিত শস্তের দশমাংশ গ্রহণ করিবে ১ 

গোপালক দুগ্ধোৎপন্ন স্বৃত-মাখনাদির দশমাংশ এবং বণিকগণের প্রতিনিধি তাহাদের বিক্রীত 

পণ্যের দশমাংশ প্রাপ্ত হইবে। শিল্পী, বান্কার, গায়ক, চিকিৎসক, পরিচারক প্রসৃতি 

তাহাঁদের সমব্যবসাগিদ্রিগের স্ায় কার্য্যান্থরূপ বেতন ঝ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবে। আর 

তাহাদের সহিত বেতন সম্বন্ধে কোনও চুক্তি না থাকিলে কুশলজ্ঞগণ যেরূপ বেতন নির্দেশ 

করিয়! দিবেন, তাহারা সেই নির্দিষ্ট বেতন পাইবার অধিকারী । কিন্তু বেতন সমন্ধে মতভেদ 

ঘটলে সাক্ষিগণের কথায় বিশ্বাস করিয়! বেতন নির্দিষ্ট কর! বিধেয়। সাক্ষীর অভাবে, ভূত্যের 

কার্যের পরিম'ণ অনুদারে তৎকাল-প্রচলিত এবং তৎকার্য্যোপযোগী বেতনের হাঁর-পরিমাণে 

বেতন নির্দিষ্ট করিবে। বেতন প্রদান না করিলে গ্রাভুর দশ পণ কিংবা ছয় পণ অর্থদণ্ড হইতে 

পারে। শঠত! সহকারে বেতন অস্বীকার করিলে তাহার দ্বাদশ পণ বা পঞ্চবন্ধ দণ্ড হইবে। 

ক্লুষকগণ কার্যে নিযুক্ত হইয়! যদি সে কার্ধ্য-সম্পাদনে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে 

সে ক্লুষকের বেতনের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে। দুরাদেশাগত কৃষকের সম্বন্ধে অর্থশান্ত্রে এইরূপ 

বিধি বিধিবদ্ধ আছে ;--বেতনের ছ্বিগ্ণণ অর্থদণ্ড ব্যতীত তাহার থাগ্ত-গানীয়ের দ্বিগুণ 

মুল্য দণড-ম্বর্ূপ তাহাকে প্রদান করিতে হইবে। উৎসবাদি কার্যে নিযুক্ত এইরূপ ভূত্য 

কার্ধ্য-সম্পদনে পরাধ্ুখ হইলে তাহার বেতনের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হয়; আর মে অর্থ 

জনহিতকর অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এতৎসম্বন্ধে কৌটিল্যের উক্তি; যথাঃ 

প্কর্ষকন্ত গ্রামমভ্যুপেত্যাকুর্বতে| গ্রাম এবাত্যয়ং হরেৎ। কর্মীকরণে 

কম্দবেতনাদ্িগুণং হছিরণ্যদানং প্রত্যংশছিগুণং ভক্ষ্যপেয়দানে চ 

প্রহবণেষু দ্বিগুণমংশং দদ্তাৎ। প্ররেক্ষায়ামনংশদঃ শ্ব-স্থজনে| ন প্রেঙক্ষেত। 

প্রচ্ছন্নশ্রবণেক্ষণে চ সর্বহিতে চ কম্মমণি নিগ্রছেণ দ্বিগুণমংশং দগ্যাৎ।” 

সভভূগ-নমুখান, বেতনা'দান। তৃতকাধিকার প্রভৃতি সন্ধে কৌটিল্য যে নকল বিধি-বিধান 

প্রবস্থিত করিয়াছেন, স্বতি-শান্ত্রের বিধান প্রায়ই তদনুরূপ। সম্তুয-সমুখান প্রকরণে 

কৌটিল্য যেমন সঙ্ঘতুক্ত বণিকদলের লাভালাভ ছিসাবে এবং পরিশ্রম 

অনুমারে লাভালাভ ও পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যবস্থ। দিয়াছেন, সংহিতা- 

শাস্ত্রে ততৎসংক্রান্ত বিধি প্রায় একইরূপঃদৃষ্ট হয়। মন্গুর বিধান মতে 

যে ভূত) সুস্থ অবস্থায় অঙ্গীকৃত কার্য্য সম্পন্ন করে নাঃ রাজ! তাহাকে আট ক্কষ্ণল 

দু করিবেন, আর সে কিছুমাত্র বেতন গাইবে না। এতৎসংক্রাস্ত বিশেষ বিধির 

সংহতার 

মতে। 



৩৮৩ ভারতবর্ষ । 

উল্লেখে মঙ্গ বণিয়াছেন,-- যদি সে ভৃত্য যথাঁথ্থ পীড়িত হয় এবং আরোগ্য লাভের পর 

'অঙীরুত কাধ্য সমাধ! করে) তাহ! হইলে সে অনেক দিন পীড়িত অবস্থার থাকিলে ও 

সে আরন্ধ কাল হইতে কাধ্য-সমাধা কাল পর্যযস্ত সমস্ত সময়ের বেতন পাইবে । এতদ্বাতীত 
পীড়িত ও সুস্থ উভয় অবস্থায়ই যদি সে অপরের দ্বার! প্রভুর কার্ধ্য সম্পন্ন করাইয়! দেয়) তাহ! 
হইলেও সে সম্পূর্ণ বেতন পাইবার অধিকারী। কিন্তু সে কাধ্যের যদি অল্পমাত্রও অবশিষ্ট 

থাকে, তাহ! হইলে আর তাহাকে বেতন দেওয়! হইবে না। এতদ্বিষয়ে মন্ুসংছিতার উক্তি, 
“ভূত্যো নারে ন কুর্যযাদ্যে! দর্প।ৎ কণ্্ম যথোদিতম্। স দণ্ডাঃ কুষ্ণলান্তষ্টৌ ন দেয়ধাস্য বেতনম্।॥ 

আবর্তস্ত কুর্ধ্যাৎ শ্বন্থঃ সন্ যথাভাধিতমাদিতঃ। সদীর্ঘদ্যাপি কালস্য ত্্াভেতৈব বেতনম্॥ 

বথোক্তমার্তঃ শ্বন্থে! বা বস্তৎ বর্মন কারয়েৎ। তস্য বেতনং দেয়মল্লোনস্যাপি কর্মণঃ ॥” 

বাস-সংহিতায় এবং যাজ্ঞবস্থ্য-সংহিতায় এতদ্বাতীত আরও কতকগুলি বিধি দৃষ্ট হয়। 
কোৌটিল্ায বলিয়াছেন, বেতন নির্ধারিত না করিয়া ভূত্যের বার! কার্ধ্য করাইলে তাহার 

কার্ষের প্রকৃতি অনুসারে তৎকাল-প্রচলিত প্রথার অনুসরণে তাহার বেতন নির্ধারিত 

হইবে। অপিচ, যে যে কাধ্যে নিযুক্ত থাকিবে, তাহার সেই কার্য্যের দ্বার উৎপন্ন 

দ্রব্যের দশমাংশ প্রদান করা বিধেয়। যাহার! বাণিজ্য বিষয়ে নিযুক্ত, তাহারা লভ্যাংশের 

দশমাংশ পাইবে; আর যাহার! কর্ষণ-কার্যে ব্রতী হুইয়! থাকে, তাহারা উৎপন্ন শস্তের 

দশমাংশ লাভ করিবে। যাজ্বন্কোর বিধানও তদন্ুরূপ। তিনিও বলিয়াছেন,-_প্দাপ্যস্ত 

দশমং ভাগং বাণিজ্যপগুশসাতঃ | অনিশ্চিত্য ভূতিং যস্ত কারয়েৎ স মহীক্ষিত1।” কিন্ত 

পণ্য দ্রব্য-সংক্রাস্ত ব্যবস্থায় যাজ্জবন্থ্যের বিধান একটু শ্বতন্ত্র। তাহার মতে, দেশকাল-গ্রচলিত 
মুল্যের অধিক মুল্যে পণ্য-দ্রব্াদি বিক্রয় করিয়। ব্যয়বাহুল্যাদি দ্বার! ভূত্য যদি লভ্যাংশ 

কমাইয়া ফেলে, তাহ! হইলে ধনস্বামী ইচ্ছ৷ করিলে তাহার বেতন দিতেও পারেন, ন| 

দিলেও তাহার অপরাধ হইবে না। অন্যপক্ষে, ভ্যাষ্য ব্যয়-বাছল্যের পর ভৃত্য যদি অতিরিক্ত 

«[ভ দেখাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে ভৃত্যকে বেতন অপেক্ষা অধিক অর্থ দিতে হইবে। 

কিন্ত রাজোপদ্রব বা দৈবোপদ্রব নিবন্ধন পণ্য-হাঁনি ঘটলে ভূত্য সে জন্ঠ দায়ী হইবে না। 

এতদ্বিষয়ে বিষু কহিয়াছেন,_-"তদ্দোষেখ যদ্ধিনস্তেৎ তথ স্বামিনে। অন্ঠত্র দৈবোপঘাতাৎ ॥” 

তাহার নিজের দোষে যাহ! নষ্ট হইবে, সে তাহা ধনম্বামীকে প্রদান করিবে। কিন্ত 

দৈবোপদ্রবে নষ্ট হইলে, তাহা! আর তাহাকে দিতে হইবে না। ভৃত্য নিধুক্ত করিয়া 

নির্দিষ্ট-কাল পূর্ণ হইবার পুর্বে ধনস্বামী যদি তাহাকে ছাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে 

সত্যকে তিনি চুক্তিবদ্ধ সময়ের সম্পূর্ণ বেতন প্রদান করিবেন $ পরস্থ তাহাকে এক শত 
পণ অর্থদও দিতে হইবে। অন্তপক্ষে নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইতেই ভৃত্য “কার্য পরিত্যাগ 
করিলে, তাহার নিপ্ধীরিত বেতন শ্বামীকে ফিরাইয়! দিবে এবং শত পণ অর্থদণ্ড দর্ডিত 

হইবে। *শ্বামী চেদ্ভূতকমপুর্ণে কালে জহাৎ তল্য সর্বং মৃল্যং দগ্ভাৎ। পণশতঞ্চ 

রাজজনি। অন্যত্র ভূতকদোধাত ॥৮ যাঁজ্ঞব্যয-সংহিতারও এতন্রূপ বিধি-বিধান আছে। 

কৌটিল্যও সেইরূপ বিধান বিহিত করিয়াছেন। কিন্ত উভয় দণ্ড বিষয়ে কিঞিৎ পাথক্য 

পরিদৃষ্ট হয়। উৎ্সবাি ব্যাপারে নিষুক্ক ভূত্যের সম্বন্ধে যাজবব্ের ব্যবস্থ। কৌটিল্যের বিধানের 



ক্রয় বিক্রয়াধিকার-বিধ'নে আদশ। ৩৮১ 

অন্ুরূণ। এপ স্থলে কার্ধা করিতে অশ্বীকার করিলে, ভৃত্য তাহার বেতনের ঘি অথ: 

দড প্রদান ফ্রিবে। অন্তত্র, স্বামী কার্যে নিযুক্ত করিয়া কার্ষা না করাইলে, ভূত্যের নিরূপিত 

বেতনের সপুমাংশ প্রদান করিবেন। সজ্ঘভূক্ত ভূত্যগগণ কোনও কার্ধা সম্পযন করিলে, 

কার্ষোর অনুপাত অনুসারে তাহাদিগকে বেতন প্রদ্ধান করিবার বিধি, যাজ্ঞবন্্য বিহিত 

করিয়াছেন। “্ঘে! যাবৎ কুরুতে কর্ম তাঁবত্বস্য ভূ বেতনম্। উভয়োরপ্যসাধ্যঞ্চেৎ 

সাধ্যং কুরধ্যাদ্যথাশ্রুতম্॥” গৌতম-সংহিতায় এ সকল বিধি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তিনি 
একটা বিশেষ বিধির অবতারণা করিয়াছেন। ভৃত্য বৃদ্ধ হুইয় কর্মে অক্ষম হুইলে প্রভু 

তাহাকে তাহার বৃদ্ধাবস্থায় পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না) আবার "ভূর হীনাবস্থায় ভৃত্য 

তাহার ভরণপোষণ করিবে। সম্ভুপ-সমুখান প্রকরণে সংহিতা-শান্ত্রে বণিকসজ্ব-সংক্রান্ত বিধি 

বিধিবদ্ধ হইয়াছে । সে আলোচনায় বণিক-সঙ্ঘ সংগঠন সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওর। 

যায়। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা করিয়! বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্রতী হইলে, প্রত্যেকে তাহাদের 

প্রদত্ত অংশ অনুসারে লাঁভ-ক্ষতির অংশভাগী হইবে । কোম্পানীর অন্তর্গত কোনও ব্যক্তি 

সাধারণের নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়! পণ্যের ক্ষতি করিলে, সে ক্ষতি তিনি পুরণ করিয়| 

দিবেন। অনবধাঁনতা-বশতঃ ক্ষতি করিলেও তৎসন্বন্ধে এরূপ বিধি। কিন্তু বিশদ আপদ 

উপস্থিত হইসে যিনি রক্ষা! করিবেন, তিনি সাধারণ লভ্যাংশের দশমাংশ অতিরিক্ত প্রাপ্ত 

হইবেন। যে দ্রবা বিক্রয় করিতে রাজ! নিষেধ করিয়াছেন, তা! বিক্রয় করিতে বসিলে 
রাজ। তাহ! গ্রহণ করিবেন। এতৎসংক্রাস্ত অন্ান্ত বিধি সম্বন্ধে সংহিতাকার বলিয়াছেন,-- 

“মিথ্যা বদন্ পরীমাণং শুন্বস্থানাদপাসরন্। দাপান্তষ্টগুণং হশ্চ সব্যাজক্রয়বিক্রুয়ী ॥ 

তরিক: স্থলজং শুন্ধং গৃহ্ন্ দাপ্য পণান্ দশ । ব্রাঙ্ষণ প্রতিবেশ্তানামেতদে বাঁনিমন্ত্রণে ॥ 
দেশান্তরগতে প্রেতে দ্রব্যং দ'য়াদবান্ধবাঃ। জ্ঞাতয়ো বা হরেযুস্তদাগতাস্তৈবিন! নৃপঃ ॥ 

জিহ্গং ত/জেবুর্ণির্লাতমশক্তোহস্ভেন কারয়েৎ। অনেন বিধিরাখ্যাত খত্বিকর্ক কর্মিণাম্।॥” 

অথ1ৎ।-যে বণিক শুন্ক-বঞ্চনার্থ পণ্য দ্রব্যের পরিমাণ বিষয়ে মিথ্যা! কথ! কহে, শুল্ক- 

গ্রহণ স্থান হইতে পার্খবকর্তন করিয়া পলায়ন করে এবং বিবাদীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে, 

তাহাদিগের পণ্য-সুল্যের আট গুণ অর্থদণ্ড বিধেয়। নৌপুক-গ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি বদ 

গ্লপথে সংবাহিত পণ্যের শুন্ক গ্রহছথ করেন, তাহার প্রতি দশপণ দণ্ডের ব্যবস্থা! ।.** 

সভূয় বণিকগণের কেহ যদ্দি দেশাস্তরে প্রাণত্যাগ করে, সমবেত বাণিজ্যে তাহার ষে 
মূলধন থাকিবে, তাহ! তাহার পুত্রার্দি, মাতুল, বন্ধু, জ্ঞাতি অথবা কোম্পানীর অপরাপর 

অংশীদারগণ প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ পর্যায়ক্রমে মূলধন বিভাঁগ ন! হইলে পরে রাজা! তাছ। 

গ্রহণ করিবেন। কোম্পানীর অন্তর্গত কোনও ব্যক্তি বঞ্চনা করিলে তাহাকে বহিস্কৃত 

করিবার বিধি ।* কোম্পানীর কেহই যদ্দি ভাঁও (গুদাম) বা আয়-ব্যয় পরিদর্শন করিতে সমর্থ 

৭ সমু বণিকদিগের এই বিধান-সমূহ 'কোম্পানী-গঠন-সাক্াপ, বিধানে দৃষ্ট হয়। (15 02৮627755 
406) মৃত বণিকের মূলধন দন্বদ্ধে সংহিভীকারগণ যে বিধি বিহিত করিয়াছেন, আল্সিকালিকার আইনে “সে 

বিধির অনেকট। পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তারতীয় চুক্তিবিধরক আইনে এতৎসংক্রা্ড বিধি বিধিবদ্ধ আছে। 
তাহ। িম্মাদার ও জিম্মীখ্রহণকারীর দশদ্ধে প্রযুক্ত । 



৩৮২, ভারতবর্ষ । 

না হন, তাহা হইলে অপরের দ্বার! সে কার্ধ্য সম্পাদনের বিধান, সংহিতাঁকাঁরগণ বিহিত 
করিয়াছেন। পণ্যাদি ক্রপ্ন-বিক্রয় বিষয়ে কৌটিল্য তত্প্রনীত অর্থশান্ত্রের 'পণ্যাধাক্ষ* ও 
“শুন্কাধাক্ষ' প্রসঙ্গে বহুবিধ ব্যবস্থা বিহিত করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে কৌটিল্য বলিয়াছেন,_ 

“শুন্কভয়াৎ পণ্য প্রমাণং' মূলং বা হীনং বুবততস্তদতিরিক্তং রাজ হবরেৎ। শুশ্ক- 
মষ্টগুণং বা দগ্ভাৎ। তদের নিবিষ্টপণাসা ভাওসা হীনগ্রতিবর্ণকে নার্থাপকর্ষণে সার- 

ভাগুস্য ফন্তভাগ্েন প্রতিচ্ছাদনে চ কুর্ধ্যাৎ। প্রতিক্রেতৃভয়াদ্ব! পণমূল্যাদুপরি মূলাং 

বধস্পতো। মুলাবৃদ্ধিং রাজা হরে, দ্বিগুণং বা শুক্কং কুর্য্যাৎ। তদেবাষ্টগুণমধ্যক্ষস্য 

ছাদয়তঃ। তম্মাহিক্রয়ঃ পণ্যানাং ধূতো মিতো। গণিতো ব! কার্যযঃ তর্কঃ ফন্তুভাও- 

নামানুগ্রীহকাণাং চ। ধ্বজমুলমতিক্রমাস্তানাং চাকৃতশুক্কানাং শুক্বাদষ্টগুণে! দৃণ্ডঃ1* 

সংছিতার ও কৌটিল্যের বিধি একই প্রকার বণিতে হয়। বিষয়-বিশেষে সামান্ত একটু 

ইতর-বিশেষ দৃষ্ট হইলেও মুলতঃ বিশেষ কোনও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। শুস্ক প্রদান না করিয়! 
গুকস্থান অতিক্রম করিলে, অথব! পণ্যের পরিমাণের ইতর-বিশেষ করিলে দণ্ডের বিধি উভয়ত্রই 

বিছিত হইয়াছে । আর সে দণ্ডের পরিমাণও অভিন্ন--অষ্ট পণ নির্দিষ্ট । শুশ্কাধ্যক্ষ শুক্কাদিরু 

বিষন্ন গে।পন করিলে, তাহার প্রতি'ও দণ্ডের আদেশ হইয়াছে । অঁধক সংখ্যক ক্রেতার সমাগম 

হইলে বণিকগণ যদ্দ পণ্যের মুল্য বাড়াইয়। দিতেন, তাহ! হইলে তাহাদের দণ্ডের বিধান ছিল। 

সে দণ্ডের কোন৪ পরিমাণ নির্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু রাজ! ইচ্ছ! করিলে সমুদায় পণ্য রাজকোষে 

গ্রহণ করিতে পারিতেন। উৎকৃষ্ট পণ্যের উপরিভাগ নিকৃষ্ট পণ্যে আবৃত করিয়া! শুক্ব-হ!সের 

চেষ্টা করিলে তাহার দণ্ড হইত । যাহা! হউক, এই লকল বিধি-বিধানের আলোচনায় বেশ বুঝ! 

যায়, কৌটিল্যের সময়ে এবং স্থৃতিশাস্ত্রাদির প্রবর্তনা-কালে জনসাধারণের সুখ-স্থাচ্ছন্দ্যের প্রতি 

রাজার এবং রাজপুরুষগণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বণিকগণ বা ব্াবসাগনিবুন্দ পণ্যের মুল্য 

অযথ1 বুদ্ধি করিয়া! সাধারণের পীড়া না জন্মাইতে পারেন, দেশপতি মম তাহার 

বিধান করিতেন। রাজ। স্বয়ং পণাদ্রব্য পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মুল্যাদি উপযুক্ত 
মত নির্ধীরিত করিয়! দিয়াছিলেন। নিরূপিত মুল্যের অতিরিক্ত মূল্যে পণ্যাদি বিক্রয় 
করিলে রাজা পণ্য-বিক্রেতগণের দও-বিধান করিতেন। বিক্রেপ্ন দ্রব্যে প্রবঞ্চনা প্রতারণ। 

ন! হয়, তত্প্রতিও রাজার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। যেন্ধপ ওজন ও যেরূপ পরিমাপ প্রচলিত 

হইলে প্রজাসাধারণের অন্ুবিধ! ও কষ্ট না হয়, রাজা তাহার বিধান করিয়। দিয়াছিলেন। 
বিশেধজ্ঞগণের সহিত পরামর্শ করিয়! তিনি ওজন-পরিমাপাদির বিষয় নিদ্ধীরিত করিতেন। 

কৃত্রিম দ্রব্যের সংমিশ্রণে অকৃত্রিম দ্রব্য বিকৃত হুইয়! যায়; আর তাহাতে দেশের স্াস্থ্য- 
হানির সম্ভাবনা । সেই জন্ত ভেজাল-সংক্রান্ত নান! বিধি-নিষেধের প্রবর্তনা। কৃত্রিম 
ত্রব্য অকৃত্রিম বলিয়া বিক্রয় এবং অকৃত্রিম দ্রব্য কৃত্রিম বলিয়। ঘোধণ! করা, তাই রাজ- 

বিধানে দগুনীয় ছিল। দৃাসকল্প, কর্মকরকল্প প্রভৃতির উল্লেথেও জনহিতকর বিধি" 
বিধানের অবতারণ|। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, প্রাচীন শান্ত্রকারগণের বিধিশনিষেধ-সমুছ 
সর্বসাধারণের মঙ্গল-কামনায় এবং দেশের হিতসাধন-কল্পে প্রবর্তিত হুইয়াছিল। আর, 

বাণিত)-বিষয়ে ভারতবর্ষ যে প্রাচীনকালে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাও প্রতিপন্ন 
০৬৯ 



ক্রয়বিক্রয়াধিকাঁর-বিধানে আদর্শ ৩৮৩ 

ইয়। অথশান্্র হইতে বুঝা যায়, থৃ-জন্মের তিন শত বদর পূর্বেও শ্বদেশীয় ও বিদেশী 

ঘাণিজ্যে ভারতবর্ষ বিশেষ লাভবান হইয়াছিল। শ্বদেশীয় নানাবিধ শিল্প তৎকালে বিশেষ 

উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অথশাস্ত্রের অন্তর্গত 'শুস্কাধ্যক্ষ* ও 'পণ্যাধক্ষ* প্রভৃতির আলোচনায় 

তাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে। উহা! হইতে আরও বুঝ! যায়, জলপথে ও স্থলপথে সংবাছিত 

পণ্যাদির ব্যবস্থা-বিধান জন্য রাজনিরূপিত রাজকীয় বিভাগ-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর 
বাণিজ্যের উৎকর্ষ-মাধানে রাজ! নানারূপ বিধি-বিধান-সমুহ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। এইরূপ 
জন-হিতকর বিবিধ বিষয়ক বিধি-বিধান-সমৃহ--প্রাচীনকালের ব্যবস্থাপকগণের অলোক- 

সামান্ত জ্ঞান-গবেষণ। ও বহুদর্শিতার পরিচায়ক । প্রত্বতত্ববিদগণ ভারতের এশ্ব্ধয-সম্পদের 

পরিচয়ে তাই আজি চুবিন্ময্-বিমুগ্ধ। এমন কি, কৌটিল্যর বিধি-বিধান-সমূহেক্ আলোচনায় 
তাহার! ম্যাকিয়াভেলি ও বিসমার্ক হইতেও কৌটিল্যকে উচ্চতর আসন প্রদান করিয়াছেন। 

কৌটিল্যোক্ত চূক্তি*্পর্য্যায়ের মধ্যে আদেশ 'ও অন্বধি উল্লেখযোগ্য । ব্যবসা-বাণিজ্যের 

সৌকর্য-বিধানে উহার প্রয়োজনীয়ত। অবিসম্বাদিত। বিভিন্ন দেশে পণ্য বিক্রয়ে এবং পণ্যের 
নর মূল্য আদান-প্রদানে আদেশ ও অন্বাধি বিশেষ সহায়তা করে।* 

ও বাঁণিজ্যাদির উৎকর্ষ-সাধনেও ইহ অন্ন উপযোগী নহে। আদেশ--আধুনিক 
অন্ধ বিল অব এক্সচেঞ্জ নামে অভিহিত হইতে পারে। এই 'আদেশ' সাহায্যে 

একদেশীয় বণিক ভিন্নদেশীয় বণিককে ক্রীত পণ্য-মুল্য গ্রদান অতি সহজে এবং অতি অল্প 
সময়ে করিতে পারেন। “আদেশ" অনুসারে ভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ ব্যবসায়ীকে তাহার 

* কৌটিল্যোন্ত “অন্ধা ধি-032)15752)6 0010৩115৬75 বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ভারতীয় চুক্তি-বিষন্নক 

আইনের (176 1%2827. 0০9%/৫0 440) নবম পরিচ্ছেদে এতদ্বিবয়ক বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে । কোঁটিলা। 

তৃতীয় বাক্তির দ্বার। পণাদি সরবরাহের যে বিধান করিয়াছেন, চুক্তি-বিষয়ক এ আইনের বিধান-সমূহ প্রায়ই 

তদমুরূপ। তৃতীয় বাক্কি বা প্রতিনিধি উক্ত আইনে 91166 অভিধায়ে এবং ধনী মহাজন (যিনি তাহার 

জিম্মায় পণ্য প্রদান করিবেন ) 8৪110 নামে অভিহিত আছেন। চুক্তি-বিষয়ক আইন অন্ুঙ্গারে ধনী ব্যবসারী 
প্রতিনিধির নিকট পণ্য-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার ব্যক্ত করিবেন। পণো দি কোনও দোষ থাকে, তৃতীয় বাব্ধিৎ 

ধনীকে তাহ! প্রদশন করিয়। পণ্য গ্রহণ করিবেন | কিন্তু ধনী যি প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখিয়। সে পথা 

প্রদান করেন, আর পরে তাহাতে কোনও দোষ বাহির হয় এবং সে জন্য তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহ। হইলে পথা- 

বাহক দায়ী হইবেন ন।। অন্য পক্ষে জিম্বা লইয়। তাঘষয়ে বিশেষ নতর্কৃতা অবলম্বন আবন্তক | চুক্তি সম্বন্ধে বিশেষ 

বাধা-বাধকতা ন। থাকিলে গ্রহণকারী তাহার ক্ষয়ব্যয়ের জন্ত দায়ী হন ন1। (তনি যদি আপন পণ্যের লহিত, 

ধূনী ব্যবসায়ীর পণ মিশ্রিত করেন, তাহ! হইলে সে পথোর লাভ-ক্ষতি উভয়ে বিভাগ করিয়। লইবেন। পণ্যের 

গুণাগুণ অনুপারে এই লাভ ক্ষতির হিসাব হইবে। কিন্তু বাবসায়ীর অসম্মতিতে ব। অজ্ঞাতসারে পণ্যগ্রহণ- 

কারী যদি গৃহীত পাণার সহিত আপনার পণা-দ্রব্য এমনভাবে মিশ্রিত করেন যে, উভয় প্রণ্য পরম্পর পৃথক কর! 

অনভ্ভব; আর তিনি মে পণা ফিরাইয়! দেন, তাহ। হইলে তৃতীয় ব্যক্তি তাহার ক্ষতি পূরণ করিয়। দিবেন । 

কিন্তু স্বতন্ত্র করিবার সম্তাবন। থাকিলে, স্বতন্ত্র করিবার ব্যয় মাত্র ভাহাকে দিতে হইবে। স্ভাস্তকারীর আদেশ 

মত সন্ত বয প্রত্যর্পণ করা৷ বা অপরকে দেওয়। বিধেয্ | তিনি যে ভাবে যাহাকে যে দ্রবা দিতে বাজবেষ, 
সে দ্রব্য সেইভাবে তাহাকে দিতে হইবে। অনেক ব্যঞ্তি একযোগে কোনও বস্ত হ্ত্ত করিলে, গ্রহণকারী তাঁছ। 

তাহাদের ষে কোনও ব্যক্তির নিকট সে দ্রব্য প্রত্যপণ করিতে পারেন । তাহাতে সকলের সম্মতি আবশ্তক করে 

না। যথা)-৮'165576181 19106 070615 ০ £9০945 85811 106101 (05 081165 0085091151 1560) 



৩৮৪ ভাঁরতবর্ধ ৷ 

বিক্রীত পণ্যের মূল্য দেন; আবার ব্যবসায়িগণও "আদেশ, প্রদর্শনে বৈদিশিক প্রতিনিধিগণের 

নিকট মূল্য গ্রহণ করিয়া থাঁকেন। অন্বাধি- আদেশ হইতে ম্বতন্ত্র। ইহাতে পণ্য আদান- 

প্রদানের সুবিধা হয়। ইহাও-_-অনেকাংশে আদেশের অন্ুব্ূপ। অন্বাধি_-অপর ব্যক্তির বা 

বণিকের সাহাষ্যে পণ্য-সবরাহ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ক । এতদ্বিধানে কৌটিল্য বলিয়াছেন, 
"সাধেনান্বাধিতস্তো! বা! প্রদিষ্টাং ভূমিম প্রাপ্তশ্টৌরৈভগ্চোংস্থষ্টো বা নান্বাধিমভ্যাভবেৎ। 

অন্তরে ব1 মৃতন্ত দায়াদো২ংপি নাভযাভবেৎ। শেষমুপনিধিন! ব্যাখ্যাতম্ ॥” 

কোনও পণ্য নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাইয়1 দিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইলে, তৃতীয় ব্যক্তি ব 
সংবাহক যদি, নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত না হন? কিন্বা পথিমধ্যে দন্থ্যগণ যদি তাহা লুষ্ঠন 

করিয়। লয়; অথবা সংবাহক যদ তাহ! ভাঙ্গিয়া ফেলে কিংবা পথিমধ্যে পরিত্যাগ করে; 

তাহ! হইলে বণিকগণ সে জন্থ দাদী হইবে না। সংবাহক তৃতীয় ব্যক্তি যদ্দি পথিমধ্যে মৃত্যু- 

মুখে পতিত হন, তাহ! হইলে তাহার জ্াতিগণও সে জন্ দায়ী নহেন। এতৎসংক্রাস্ত অন্তান্ত 

বিধি, উপনিধির বিধান-সমূহের অন্ুরূপ। অন্বাধি বিষয়ে কৌটিল্য আরও বলিয়াছেন, 

“যাচিতকমবক্রীতকং ব!| যথাবিধং গৃহ্ীযুস্তাবিধমেব অপয়েয়ুঃ ।-*প্রকী- 

৭কং তু যাঁচিতকাবক্রীতকাহিতকনিক্ষেপকাণাং যথাদেশকালমদ্বানে যাম- 

চ্ছায়। সমুপবেশসংস্থিভীনাং ব| দেশকালাতিপাতেন গুলতরদেয়ং ব্রাঙ্মণং 
সাধয়তঃ প্রতিবেশান্ুপ্রবেশয়োরুপরি নিমন্ত্রণে চ দ্বাদশপণে। দণ্ডঃ1* 
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দ্রবা কাহ'রও নিকট স্থস্ত করিলেন! গ্রহণকারী তাহার আপনার দ্রধা জানিয়। বিশ্বাসের সহিত তাহ। লইলেন 

এব: 'গ্যাসকারীর উপদেশ-মত যথানির্দি্ স্থানে প্রদান করিলেন। এ ক্ষেত্রে স্তস্তক।রী সে জন্ত দায়ী; 

সরবর[হকারীর তাহাতে কোনও দোব নাই। কিন্তু গ্রহণকারী যদি যথাস্থানে পণা পৌঁছাইয়। না দেন, 

অথব! নিদি্র সময়ের মধ্যে তাহ। প্রতার্পণ না করেন, আর তাহার শৈথিলোর জন্য যদি সে পণা নষ্ট হয়; 

তাহ। হইলে তিনি সে জঙ্থ দায়ী হইবেন । পণো লাভ হইলে এবং বিশেব কোনও সর্ভ ন৷ থাকলে, 

লভ্যাংশ হ্ানকারীর প্রাপা। এই সকল বিধি বিধান ভিন্ন। চুক্তি বিষয়ক আইনে ভাড়াটিয়া দ্রব্য জামিলী 

ব। বন্ধকী দ্রবা প্রভৃতি ন্ষেও ন।ন। বিধে-বিধানের উল্লেখ আছে । তৎদমুদারও পুর্ববত্তী! বিধি-সমুহেন অনুবূপ | 

বাহন্যভযে এস্থলে তাহা উললখেত হইল না। যে ভ্রব্য যাহাকে প্রদান কর। যায়, প্রদানকারীকে ভ্রব্য-সমুহের 

দে'বগডণ দেখা ইয়। দেওয়। কর্তব্য। দোবগুণ দেখাইয়। ন। (দলে এবং পরে তাহ। প্রকণশ পাইলে গ্রহণকারী সে 

জন্য দায়ী হন ন|,--এ বিষয় পূর্বে বিবৃত হইয়াছে । চুক্তি-সংক্রান্ত আইনের ১৫০ ধারায় এতদ্বিষয়ে যে বিধি 

আছে, নিম্নে তাহ উদ্ধৃত হইল / যথা, 51101 15 7০0708 1০001501955 1০ 1106 19211661901115 
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_ জ্য়বিজ্ুয়াধিকর, বিধানে আদশ”। 0. ৩৮৫ 

থে ব্য যে রা গ্রহণ করা হইয়ছে, সে জরব্য নেই ভাবে প্রদদান করিবার বিথি। উহা 

'যাচিতক' ই খণ স্বরূপই লওয়া হউক, আর আবজ্ীতক? ভাড়া শ্বরুপই ওয়! হউক, 

লইবার সময় যে ভাবে যে অবস্থায় লওয়া হুইয়াছিলঃ ফিরাইয়! দিবার সময়ও সেই ভাবে 

দেই অবস্থায় ফিরাইক। দেওয়া খ্সবশ্ক। নির্ধীরিত লমগ্ষে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাইপা 

দিবার অঙ্গীকারে কোনও পণ্যা্নি গ্রহণ করিয়া শৈিল্া-গ্রযুক্ত ঘদি কেহ তাহ! না দেয়, 

তাহার প্রতি দ্বাদশ পণ অর্থ-দণ্ডের বিধি বিহিত হইয়াছে । কৌটিল্যের এ বিধান, হইতে ও 

বুঝ। যাইতেছে, পণ্য আদান-গ্রদানে এবং মুল্যাদি সরবরাহে, বিবিধ উপায়ে সময়-সঙেক্ষেপের 

গ্রাস চলিয়াছিল। আর, তন্দ্রা বাণিজ্যার্দির বিবিধ উন্নতি সাধিত হওয়ার সে লান্রাজ্য 

স্খৈশ্বধ্ের উচ্চ-চুঢ়ায় প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। 

জন্দহতকর বিবিধ বিধি গ্রবর্তনার সঙ্গে সঙ্গে অর্থশান্তে গাঁধারণের আমোদ-প্রমোদ ও 

হিতসাধন সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থাও বিহিত হইয়াছে । সে সকল চুক্তি-পরধ্যায়ের অস্ততুক্তি। 
সাধারণের আমোদ-গ্রমোদ ব্যবস্থাপ্ন অঙগীকারবন্ধ হইলে গ্রাত্যেক ব্যক্তি 

এ আরন্ধ কাধ্য সম্পন্ন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুইয়া 
মে অনুষ্ঠানে যোগদান না করেন, তাহা হইলে তিনি এবং তাহার 

আনুচরবর্গ' সে ক্মোদ-গ্রমোদ উপভোগ করিতে পারিবেন না। অধুন! এরন্ধপ অনুষ্ঠানে 
অঙ্গীকারবদ্ধ হুইয়াও ঘি কেহু প্রতিষ্ঞীপুরণে বিরত হুন। তাহা হইলে তাহার কোনই 
অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু প্রাচীন কালের বিধি দেরূপ নহে । অন্দীকার- 
বন্ধ হইলেই কাঁধ্য-সৃম্পাদনে বাধ্যবাধকতা! জদন্মে। ম্ৃতরাং তাহার অপুরণ চুক্তিভঙ্গ 
অপরাধের স্যার দণওণীয়। সাধারণের ছিতকর কোনও অনুষ্ঠানে প্রতিজাবন্ধ হইয়া তাহাতে 

বিরত হইলেও দণডভোগ করিতে হয়। অর্থশান্ত্রের “বিবীতক্ষেত্রপথতিংসা” প্রকরণে 

, এততমন্ষদ্ধে কৌটিল্য যে অভিমত বাক্ত করিগ্রাছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল)  যথাঃ_- 
"প্রেক্ষায়ামনংশদঃ স্ব্বরনে! ন প্রেক্ষেত। প্রচ্ছরশ্রহণেক্ষণে চ সর্বহছিতে চ কর্মণি নিএহেণ 

দবিগুণনংশং দগ্তাৎ। সর্ব্বহিতমেকন্ত ক্রবতঃ কুষুণরাজম্। অকরণে দ্বাদপপণো দঃ 1৮. 
সাধারণেরআমোদ-জনক কার্ধ্যে সহায়তার -জন্ত অঙ্গীকারবন্ধ হইয়া যদি কেহ তাহাতে 
লহায়ত! করিতে বিরত হন; তাহ! হইলে সে ব্যক্তি বা তাহার স্বনঘুন্দ সে আমোদ উপভোগ 

করিতে পারিবে না। প্রচ্ছন্নভাবে উপতোগ করিলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। সাধারণের 
হিতকর কার্ধ্য-সন্বন্ধেও কৌটিল্য প্রন্ূপ বিধি বিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বাহার! অঙ্গীকৃত 
কার্ষ্য সম্পর সনির থাকেন, কৌটিল্ের ব্যবস্থায় রাজ! তাহাদিগের হিতসাধন করিব্নে। 

. প্রাজা দেশিতান্ সেতুন্ কুর্ধতাং পথি সংজমাৎ। | 
গ্রামশোতাশ্চরক্গাশ্চ তেষাং প্রিন্ছিতং চরেৎ।॥” 6 

ূ জনহিতকর অনুষ্টানে কৌটিলোর- বিধান ইঞ্ততে বুঝা যার, ধাহারা এ লকল কাধে ) অ্ী 
| হুইতেন, তাহার! রাজ-সাহাধ্য লাভ করিতেন। জনহিতব্রতধানী ব্যক্তিগণ. া-সহরতা 
না খা হই দেপহিত্কর কায ম্পীনে ্ বধেশের বি খধ উদ সাধিত কমল, রি 

চিনির 



যোড়শ পরিচ্ছেদ । 

রাজপথাঁদির ব্যবস্থায় আদর্শ । 
[রাজপথাদ [নর্ণয়ে আদর্শ, পথাদির উপযোগিত। ;--অর্থশান্রে রাজপথাদির গ্রদ্ প্রশস্ত পথমমূহ,-" 

কৌটিলোর মতে উত্তর অপেক্ষ। দক্ষিণ শ্রেষ্ঠ ;--বিভিল্ন রাজপথ,-রাষ্ট্রপথ, পণুপথ। মন্ধাপথ। বিবীতপথ, 

সংযানপথ প্রস্থতি বিংশতি প্রকার পথের উল্রখ ও তাহাদের আকৃতি পরিমাণাদি ;--রথপথ, মহাপশুপথ। অনং- 

পথ।দিয়, বিবরণ /--পখাবরে!ধে দণ্ডের বিধান $--ঘ!ন-বাহনাদির বাবস্থা /--জলপথাদির প্রসঙ্গ )--বিভিন্ন 

জলপথের উল্লেখ /-্জলযানাদির ব্যবস্থা )--গতাগতির উৎকর্ধে বাণিক্জযোৎকর্ধ সাধনে আদর্শ-খ্যাপন। ] 

্লাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গতিবিধির ব্যবস্থা--আদর্শ-রাজ্যের অন্যতম আদর্শ। রাজ্য-রক্গার 

নুবনো।বস্তে সুশিক্ষিত সেনাদল যেমন গ্রয়োজন, শাসনের সুশৃঙ্খলা-বিধানে আদর্শ শাসনংগ্রণানী 
| প্রতিষ্ঠা যেমন একাস্ত আবশ্তক, রাজ্য-সংরগ্ষণের ব্যবস্থা-বিধানে রাজোর 

বিভিন্ন স্থানে গতিবিধির সৌকর্যয-সাধনও তেমনই প্রগাঢ় নীতিকুশলতার 

. গর্িচারক | রাজধানীর সহিত বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ আদান-গ্রদানের 

ব্যবস্থ -বন্দোবস্ত না থাকিলে, সে রাজা ক৭15 নিরাপদ নহে । শাদন-গ্রণালীরও তাদৃশ সুশৃঙ্খল 

বিধান সম্ভবপর হয় না| রাজ্যে রাজপথের ব্যবস্থা-_-শাসন শৃঙ্খলার এক প্রধান অঙ্গ । রাজ্য- 

মধ্যে গতিবিধির সুবিধার জন্ক তাই স্থল-পথ ও জল-পথ উভয়ই গ্রয়োজন। তদ্দার! একদিকে 

যেমন হুর্ভিক্ষের প্রকোপ শাস্ত হইতে পারে, ব্যবস!-ব[ণিঙ্গ্যের যেমন বিবিধ উৎকর্ষ সাধিত হয়, 

অন্তদিকে শাসন-শৃঙ্খলাও তেমনি সরল ও শ্ুগম হইয়া আসে । গতিবিধির সুবিধ! ন! থাকিলে 

রাজ্যের কোনও অংশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাহ! নিবারণের সম্যক উপায় নির্ধারিত হইতে 
পারে না; আধার শক্র কর্তৃক রাজ্যের কোনও অংশ আক্রান্ত হইলে, তাহা রক্ষার কোনও 

সহজ উপাঁয় শির্দেশও অসস্ভব হইয়। পড়ে) দহ্থা-তস্বরাদির উপদ্রবেও সদ শশফ্কিত থাকিতে 

হয়। নীতিবিদ্গণ তাই রাঁজ্য-মধ্যে গতিবিধির সৌকর্য্য-সধনে সর্ধথা প্রয়াস পাই থাকেন। 

স্থলপথ ও যানবাহনাদি। 

| জলপথ ও স্থলপখেয় এসন্ব,-এভ হৃয়ের মধ্যে স্থলপথের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন,-_দক্ষিণোতরপথযো; ছক্ষিণঃ শ্রেষ্ঠ; ; 

অর্থনীতি হিসাবে রাজপখের উপযোগিত।,_রাজপথাদির প্রসঙ্গ,_-সেতুবনপথ প্রস্তুতি এফং তাহাদের" পার- 
মাথাদি )--খরোষ্ট, চক্রপথ। অসংপথ প্রস্ৃতি +--রথচর্ধ্যাসঞ্চার, প্রতোলী, চারধয। প্রভৃতি পথের নাম /--পথাবয়োধে 

প্,__বিভিন্ন পথ সমন্ধে বিভিন্ন বিধি )__যানবাহনাদি,--দেবরথ, পুষ্পর, সাংখমিক গ্রস্থৃতি,--শিবিকা গীঠিকাদি 

মদুষা-বাছিত যান,-রাজপধ-সমুহে বৃক্ষাদ রোপণ । পণ্যবীথিক! স্থাপন, জলাশয় খনন ও পথ-সংস্কারের বাবস্থা] 

 কোৌটিল্যর অর্থশাস্তরে রাজপথ নিশ্বাণের অশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। কোঁটিল্য যে রাজ্যের 

মন্ত্িপদে অধিঠিত ছিলেন, সে রাজ্য বঙ্গোপমাগর হইতে আরব-সমুদ্্ পর্য্স্ত বিস্তৃত ছিল। এতাদৃশ 

বিশাল সাআাজোর শ।সন-হুশৃঙ্টুলা-বিধানে সর্বপ্রকার বিধি-ব্যবস্থাই কৌটিল্য 

রঃ ৯ প্রবন্তিত করিয়াছিলেন। আর সেই সকল বিধি-বিধানের প্রবর্তন সে 

কাজা আদর্শ যাজামধ্ে পরিগণিত হইয়াছিল। হুশিক্ষিত সৈদ্তদল সংগঠিত 
হওয়ায় পে রাজা একদিকে যেমন উতকর্ধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল) আন্থাদকে 

বাজপথের 

আবখথকত।1। 



রাঁজপথাদির ব্যবস্থায় আঁদশ| ৩৮৭ 

তেমনি আদর্শ শাসন-প্রণালীর প্রতিষ্ঠায় এবং প্াজ্যের বিভিন্ন স্থানের ভথ্য-সংগ্রছের সুবন্দো বন্ধে 

সে রাজ্যণ্শ্রষ্ট-রাজনীতিকের শ্রেষ্ঠ গ্রতিষ্ঠ। খ্যাপন করিতেছিল। সে রাজ্যে স্থলগথের যেমল 

বাছলা, জলপথেরও তেমনি প্রাহূর্যয। নৌ-যান, বান্পীয়যান গ্রভৃতিতে কেবল যে জলপথে দেশের 
বিভিন্ন স্থানে গতিবিধির সুবিধা ছিল, তাহ] নহে) তন্দ্রা! স্বদেশে ও বিদেশে সংবাদ অদান 

প্রদানের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। আর তাহাতে বাণিজ্যাদির প্রসার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি 

পাইয়াছিল। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম ক্রমে রাঁজোর চতুর্দিকে বনু রাজপথ--স্থলপথ ও জলগথ 

বর্তমান ছিল। যাত্রীর বা পণা-নরবরাহের অনুপাত অনুসারে ফোৌটল্য বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন 

রাজপথ নির্দেশের ব্যবস্থা করিয়ছিলেন। উত্তর দিক অপেক্ষা দক্ষিণ দিকে অধিক সংখ্যক 

রাঙ্গপথ নির্মিত হইয়াছিল। কৌটিলা বুঝিয়াছিলেন। উত্তর দিক অপেক্ষ! দক্ষিণ দিক হইতে 

গণ্যাদর প্রচুর আমদানী হইবে; আর তাহাতে রাজ্যের শ্রীবুদ্ধি সাধিত হইয়া জনসাধারণ 
লুখ-ন্বচ্ছনে কালাতিপাত করিতে পারিবে। দক্ষিণ ভারতে সে সময়ে বন্পংখাক খনি 

বর্তমান ছিল; সেদিক হইতে বিভিন্ন প্রকারের বনু পণ্য রাঙ্গামধ্যে আমদানি হইত । 

সৃতরাং সেই দিকে গতিবিধি সন্বদ্ধে বিশিষ্ট ব্যবস্থা বিহত কর1, বৌটিগ্য বিশেষ গ্রয়োজন 

ঝলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উত্তরে হিমালমপ পৰ্ধত। তৎগ্রদেশ হইতে কেবলমাজ চর্ম, 
ঘোটক, কন্ধরা গ্রসতি আমদানি হইত | কিন্ত দপ্িণ ভারত হইতে হীরক ও অন্ঠা্ত মুল্যবান 

প্রস্তর, নু বর্ণ, মু, শু'ক্ত, যুক্ত। প্রভৃতি বণিকগণ ধিক্রননার্থ আনয়ন করিভ। আর সেই সকলদ্রব্যে 
রাজ্যের আয় অধিক ছিল। সুতরাং অবস্থা-বিচারে যে ব্যবস্থা-ভেদ হইবে, তাহ! বিচিজ্ঞ নছে। 
পূর্ব ও পশ্চিম গ্রদেশেও এইরূপ বিভিন্ন রাজপথ গ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহারও প্রাচু্ধ্য পণ্যাদির 
এবং আর-ব্যয়ের উপর নির্ভর করিত। কোৌটিপা সেই আম্ম পরিমাণাদির এবং সুবিধা- 
অন্ুবিধার বিষয় অনুধাবন কিয়! “কর্ম-সন্ধি। প্রসঙ্গে জলপথ ও স্থলপথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,-_. 

"তত্রাপি বারিস্থলপথয়োর্ব।রিপথঃ শ্রেয়ান্, অল্পবায়ব্যায়ামঃ প্রতুভীপণ্যোদয়শ্চ ইত্যা- 
চার্ধাঃ। €নেতি' কৌটিলাঃ-_সংরুদ্ধগতিরসার্বকালিকঃ প্রক্ভয়যোনির্নিপ্রতিকা য়স্চ 
বারিপথঃ; বিপরীতস্স্থলপথঃ। বারিপথে তু কৃলসংযানপথয়ো কুপপথঃ পণ্য - 

. বাহুগ্যাচ্ছে,য়াম্সদীপথে! বা পাতত্যাছ্িষহাবাধত্বাচ্চ। স্তবলপথেহপি--*ইহৈমষতে| 
হক্ষিণাপথাচ্ছে,যান্ হজ্যযস্বগন্ধদস্তাজিনরূপান্থু বর্ণপণাস্সারবত্তরাঃ--ইত্যাচার্য্যা:।” 
“লেতি', কৌটিপ্যঃ__কষলাজিনাস্চপ্যবর্জাঃ শঙ্ঘবস্মণিমূক্তাসূহনবর্ণপণ্যাশ্চ গ্রভূততর। 
মক্ষিণাপথে। দক্গিণ।পথেইপি যুথনিস্সারপণ্যঃ প্রশিদ্ধগতিরল্লব্যায়ামে। ব! বণিকৃপথঃ 
শ্রেয়ান্। প্রভৃতবিষয়ে! বাঁ ফন্তপণ্যঃ। তেন পূর্যবঃ গশ্চিমশ্চ বণিকপথে! ব্যাখ্যাতঃ ॥* 

ফৌটিলোর এতহুক্তি হইতে বুঝা যায়, লাভালাভের তারতম্য অনুসারে, রাজপথের সংখা।ছি 
নিরূপিত কইয়াছিল। রাজ্যের যে অংশে অধিক আয়ের মস্তাবনা, সেই অংশে মা 
পথের 'বছলোর বিষয় কৌটিল্যের বিধিয় আলোচনায় উপলব্ধি হয়। আর পূর্রপশ্চিন-. 
তত্তরদৃক্ষিণ চারি দিকে সীমাসত পর্যন্ত সে রাজপথ বিস্তৃত থাকা ততদ্দেশে রাজশস্তিৎ 
পুর্ণ গরতিষিত হইযছিল এবং শক্জ বর্তৃক্ য়্জয নাককমণের আগ ০ হি, 
তাহা বিশেধরূপে হাদযজম হয়। 



৩৮৮ ভারতবর্ষ । 

বিভিন্ন উপযোগিতার মধ্যে রাজপথের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপযোগিত! অন্যতম । 

সুদুর সীমান্ত পর্য্যন্ত রাশক্তি অনুভূত হইলে বহিইশক্রবর্তৃক রাজ্য-আক্রমণ আসক! অতি 
অন্পই উপলব্ধি হয়। কারণ, সেরূপ আশঙ্ক! উপস্থিত হুইলে তত্তৎস্থানে 

পথেয় বিবরণ । যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্-শন্্র। দূত, হন্তী, অধ্ব, যানবাহনাদি এবং সৈম্কদল, 
প্রভৃতি প্রেরণে বিশেষ অস্থবিধা ভোগ করিতে হয় না। আর 

তাহাতে সহজেই শক্রর আক্রমণ নিবারিত হইতে পারে। বণিকগণের গতিবিধির ও পণ্য- 
সরবরাহের পথ 'বণিকপথ' বলিয়! অভিছিত। সে পথে শক্রর সন্ধান চলিত; আর অন্ত্র-শস্ত্র, 
বন্ম যান বাহুন প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করা যাইতে পারিত। এইরূপ বিভিন্ন পথ বিভিন্ন 
কার্যের জন্য নিয়োজিত ছিল। “হীনশক্তিপুরণম্* অংশে এতদ্বিষয় কৌটিল্যের উক্তি ) বথা,-_- 

“জনপদস্পর্ব কর্মাণাং যোনি; ততঃ প্রভবঃ; তস্য স্থানমাত্মনশ্চ আপদি র্গম্॥ 

সেতুবন্ধস্সম্তানাং যোনিঃ; নিত্যানুষক্কো ছি বর্ষগুণলাভঃ সেতুবাপেষু॥ বণিফপথঃ 
গরাতিসন্ধানস্য যোনিঃ; বণিকপথেন হি দগুগুপুরুষাতিনয়নং শম্ত্রাবরণযানবাছন- 

ক্রয়ণ্চ ক্রিমনতে | প্রবেশো। নির্য়েন চ॥ খনিন্সংগ্রামে।পকরণানাং যোনিঃ 

দ্রবযবনং হুর্গক্্মণাং ; যানরথয়োশ্চ ॥ হস্তিবনং হস্তিন1ম্ ॥ গবাশ্বরথোস্রীণাং চ ব্রজঃ ॥” 

এইরূপ রাঞ্জপথ-নমূছের শ্রেণি-বিভাগ ছিল এবং পর্য্যার অন্সারে তাহাদের নামকরণ “ছইয়!- 

ছিল। মনুষ্য-চলাচল, যান-বাহনাদির গতিবিধি এবং ভারবাহী পশ্বাদির গতায়াত বুঝিয়। রাজ- 

পথ-সমূহের একরপ নামকরণ হইয়াছিল; আবার দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদির হিসাবে তাহার! অন্তরূপ 

অভিধায়ে অভিহিত হইত। অর্থশান্ত্রের 'আত্মরক্ষিতকম্, প্রকরণে এইন্ধপ একটা রাজ. 
পথের উল্লেখ আছে। তাহ! 'রাজমার্ম” রূপে বিশেধিত হইন্লাছে। যথা,__“নির্যাণেহভি- 
যানে চ ,রাজমার্গমুভষতঃ কৃতারক্ষং দপ্ডিভিরপান্তশন্রহস্তগ্রত্রজিতবাঙ্গং গচ্ছেৎ। ন পুরুষ- 

সম্বাধমবগাছেত। বাগ্রাসমাজে।খ্সব প্রবহণানি চ দশবর্িকাধিষ্তিতানি গচ্ছেৎ।* “হুর্গ- 
নিবেশ' প্রসঙ্গেও মহামতি কৌটিল্য রাজপথ সম্বন্ধে এতদভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা,-. 

“ত্রয়ঃ প্রাচীন! রাজমার্ধান্ত্রয় উদ্দীচীন। ইতি বাস্তধিভ।গঃ। স দ্বাদশদ্বারে! যুক্োদ ক. 

ভূমিচ্ছল্লপথ:ঃ। চতুর্দ গান্তর। রখ্য। রাজমার্গরোণমুখস্থানীয়রা্রবিবীতপথাঃ। সযোনীয়ব্যহ 

শ্রশানগ্রামপথাশ্চাইদ:| চতুর্দগুদ্সেতুবনপথঃ | দ্বিদণ্ডে! হস্তিক্ষে্রপথঃ | পঞ্চারদ্বধো - 

রথপথশ্চন্বারঃ পণ্ডপথঃ। দ্বৌ কুত্রপণুমনুয্যুপথঃ। প্রবীরে বাস্তনি রাজনিবেশাঃ1” 
ইনূপ বিভিন্ন প্রকার পথ নির্দেশ করিয়া, দৈর্ঘাপ্রস্থ হিসাবে গতাগতি অনুসারে তাহাদের নাম- 

করণ হইয়াছিল। রাজ। যে পথে গমন করিতেন, তাহার নাম--রাজপথ। উহার ্রস্থ--চারি দও। 

প্রতি দণ্ডের পরিমাণ--কআআট ফিট । সুতরাং রাজপথের বিস্তৃতি বন্রিশ ফিট ছিল। উৎদবাি 

ব্যাপান্ধে শোভাযাত্র। করিয়! রাজা! যখন সে পথে গমন করিতেন, তখন লোকচলাচল বন্ধ হইত: 

এবং সে.পথের উওয় পার্থ গ্রধরী নিযুক্ত থাকিত। এতি নগরে এইরূপ রাজপথের সংখ্যা ছয়টা 
করিস্লা। এতডি্ন রথ্যা, (বিস্তৃতি পরিমাপ “চারি দড.ব! বত্রিশ ফিট), বিবীতপথ, .রাস্রপথ, 
স্বত্রপন্ডপথ (দ্বি-দণ্ড ঝ ঘোল ফিট প্রস্থ), হস্তিঙ্গেত্রপথ (প্রন্থ--ছই, দ$ড বা যোল ফিট). 
সেতুবনগথ ( প্রত্যেকের বিস্তৃতি-চারি দু ব| বজিশ কিট), রখপথ ক্ষ রবের অন্ত 
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নির্দি্$ বিস্তৃতি-_ গঞ্চায়্রী বা দশ ফিট), পণ্ডুপথ (বিস্তৃতি-_চাঁরি অবত্ী বা আট ফিট), 
অন্ুস্যপথ (প্রাস্থে--ছই অরত্বী বা চারি ফিট) প্রভৃতি বিভিন্ন পথের পরিচন় অর্থশাস্ত্রে প্রপ্ত 

হওয়! যয়। এবিবীতক্ষেত্রপথহিংসা, প্রকরণে এই নকল পথের উল্লেখ আছে। সে স্থলে 

এ নকল পথ রোধ করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত । এত দিষয়ে কৌটিল্য বলিয়া ছেন,--- 
| “ক্ষুদ্রপত্তমন্যপথং রূন্ধতে! দ্বাদশপণে! দণ্ডঃ। মহাপশ্ুপথং চতুর্কিং- 

শতিপণঃ। হস্তিক্ষেত্রপথং চতুষ্পধাশংপপঃ। সেতুবনপথং ষটছতঃ। 
শ্মখানগ্রামপথং দ্বিশত:। ফ্রোপমুখপথং পঞ্চশতঃ। স্থানীক়রাস্ত্রবিবীতপথং 

সাহঅঃ। অতিকর্ষণে তচষাং দণ্চতুর্ধ। দণ্ডাঃ। কর্ষণে পূর্বোক্তাঃ ॥ 
“কর্মাসন্ধি' প্রসঙ্গে কৌটিপ্য আরও কয়েকটা পথের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; যথা, 
"তত্রপি চক্রপাদপথযোশ্চক্রপথো বিপুলারস্তত্বাচ্ছেয়ান্ দেশকালসস্ভাবনে! বা খরোষ্রপথঃ ॥৮ 
থরোষ্-সংজ্ঞক পথ উষ্ ও গর্দভদিগের গতায়াত জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই সকল বিভিন্ন 
পথের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, রাজ্য মধ্যে সে সময় বহু পথ নির্দিত হইয়াছিল এবং সর্বত্র 
ংবাদ আদান-প্রদানের এবং যাতায়াতের. বিশেষ স্ুবিধ। ছিল। 

দুর্গীনিবেশ, কর্মনন্ধি, আত্মরক্ষিতক, দত প্রণিধি, হীনশক্তিপূরণ প্রভৃতি অর্থশান্ত্রের বিভি্গ 

পরিচ্ছেদে রাজপথ-সমূহের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়! যায়। তাহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, বিভিন্ন 

নাম-নংজ্ঞায় বিভিন্ন গ্রকারের বহু রাজপথ পে সময়ে রাজা-মধ্যে প্রতিটিত 
বিভিন্ন পথ। হইয়াছিল। সেই সফল পথের নাম নিয়বূপ নির্দিষ্ট হইতে পারে ও যথা, 

(১) রাজমার্ম_প্রস্থে চারি দ ব বত্রিশ ফিট। (২) রথ্যা_বৃহৎ 
রথের গতিবিধির জন্য নির্দিষ্ট, চারি দণ্ড ব! বত্রিশ ফিট প্রশস্ত) (৩) রথপথ-- ক্ষুদ্র রথের 

গতিবিধির নিয়োজত এবং প্রস্থ পঞ্চারত্রী বা দশ ফিট; (8) পশুপথ-_লাধারণ পণুর 

গতিবিধি সম্প কখন, চারি অরত্বী বা আট ফিট প্রশস্ত) (৫) নহাপশুপথ-_বৃৎ পশুর যাতা- 

রাত বিষয়ক এবং (৬) ক্ষুদ্রপণ্ডপথ ; উভয়েরই প্রস্থ ছুই অরত্বী বাচারি ফিট হিসাবে। 

(৭) খরোট্রপথ। এই সকল পথ এমনই সুকৌশলে গ্রস্ত হইয়।ছিল যে, সকল কালে এবং 
সকল খতুতে তাহ! ব্যবহৃত হইতে পারিত। ভাহাতে কোনও অস্থবিধা হইত. না। এই 
সাত প্রকার পথ ব্যতীত আরও কতকগুলি পথ ছিল; যথা,_-(৮) চক্রপথ--গো-যানাদি 
গমনাগমন অন্ত নির্দিষ্ট ছিল। (৯) পাদপথ এবং (১০) মনুস্তপথ; এতছুভয়ের বিস্তৃতি ছুই 
অরদ্বী হিলাবে। জনসাধারণের গতিবিধির জন্ত নিয়োজিত । € ১১) অসংপথ। এই 

সকল পথের মধ্যে চক্রপথ, পাদপথ, অসংপথ, খরো পথ প্রভৃতি পণ্য সম্বন্ধে বিহিত 

হইগ়াছিল। বাণিজ্য বিষয়ে প্রশস্ত পথের প্রয়োজন। বাণিজ্যের উৎকর্ষসাঁধনে সেই জন্ত 
্ সকল প্রশস্ত রাজপথ নিয়োজিত ছিল। রাঁজনিয়োজিত এই দকল পথ ব্যভীত 
'বিভিন্ বিভাগে গমনাগমন জন্ত বিভিন্ন নামধেয় আরও কতকগুলি পথেক উল্লেখ অর্থশাজ্জে 

দৃষ্ট হয়। জনপদ-নিবেশ প্রদলে+ সেই সকল পথের বিষয়ে অর্থশান্জকা। বলিয়াছেন, 
. পঅইশভগ্রাম্যা মধ স্থানীয়, চতুশশগ্রাম্যা জোখসুখং, 

হিশতগ্রাম্যা স্বার্বটিফং দশগ্রামীসংগ্রহ্ণে সংগ্রহণং স্থাপরে মু: 
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আট শত প্রামের মধ্যে স্থানীয়, চারি শত গ্রামের মধো প্রোণমুখ, ছই শক্ত গ্রামের মধো 

সার্বটক এবং দশ গ্রামের মধো সংগ্রহ্ণ স্থাপনের বিধি কৌটিলা বাবস্থ!পিতত ফরয1ছেন 1 

দেশ্মধো স্থানীয় গ্রান্ঠত প্রতিষ্ঠা করিয়! তত্ততস্থ!নে গতিবিধির জনা বিভিন্ন পথ নির্দিউ তইয়!- 

ছিল। দ্রোণমুখে পৌছিবার পথ--( ১২) প্রোণমুখপথ ; স্থানীয়গমন-জস্ত যে পথ নির্দিষ্ট, তাহ! 

(১১) স্থানীয়-পথ ; কর্ষণ-ক্ষেঞ&ে পৌছিবার, পণ--( ১৪) দয়নীয়-পথ অশ্ডিধায়ে 'অভিহিত্ত ] 

সৈনিকাবাসে গমনের জন্ত যে পথ নির্দিই ছিল, তাহা (১৫) বাহপথ। (১৬) শ্মাশনগথ-- 

শ্মশ্মানে বা সমাধিস্থ'নে এবং (১৭) গ্রামপণ- গ্রামের সব্ধত্র যাতায়াত জন্ত তদ্িধ সংজ্ঞা 

সংজ্ঞিত হইয়াছিল। এই চতুর্ব্বিধ পথের খিল্তৃতি গরিমাণ_-অ'ট দণ্ড বাঁ চৌমটি ফিট। বনাভি- 

মুখে গমনের জন্ত (১৮) বনপথ-_চাঁরি দণ্ড বা বত্রিশ ফিট বিস্তৃত) আর হস্তিবাসোপযোগী বনে 

যাতায়াজের পথ (১৯) হগ্তিক্ষেত্রপণ-ছুই দণ্ড বা ষোড়শ ফিট আয়ত ছিল। (২) সেহবদ্ধ- 

পথের প্রয়োজনীয়তা--সেহু ও বাধ প্রহৃতি স্থানে যাতায়াতের জন্ত ; ইছার বিশ্বাতি-চারি দণ্ড 
বা! বত্রিশ ফিট। পূর্বোক্ত বিংশতি গ্রকারের বিভিন্ন পথ ভিন্ন হুর্গ-প্রকার!দিতে গমনাগমন 

অন্ত স্বতন্ত্র পথ নির্দিষ্ট ছিল। €হূর্গবিধান গ্রসঙ্গে সেই সকল পথের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, 

শ্রথচর্যাসঞ্চারং তাঁলমুলমুরজটক2 কপিশীর্ষৈশ্চ।চিতীগ্রং পৃথুশিলাসহিভং বা শৈলং 

কারয়েৎখ। ন ত্বেব কাষ্ঠময়মগ্িরবহিতো হি তশ্মিন্ বদতি। বিফস্তচতুর শ্রমট্রালকমুৎসেধ- 
মমাবক্ষেপসোপানং কারয়েৎ। ভরিংখদ গু-্তরং চ দ্বয়ৌরট্রালকয়োমধ্যে সহন্ধাদ্বিতজাং 

দ্বাধাযামাং গ্রতোলীং কারয়েৎ। অন্রালক প্রতোলীমধো তিধানুষ্কাধিষ্ঠানং স।পিধান- 

চ্ছিদ্রফলকসংহতমিতীন্দ্রকোশং কারয়েৎ। অন্তু ছ্িহস্তবিষষম্তং পার্থে চহুগুণায়।ম- 

মনত প্রাকারমষ্টহন্তায়তং দেবপথং কারয়েৎ। দণ্ডাস্তর1 দ্বিদগু!স্তর|] ব চার্ধাঃ কারয়েং 1 

ভর্থশান্ত্রের এই বর্ণন! হইতে 'আরও চারি প্রকার পথের পরিচয় পাওয়] যায়। প্রথম--রথচর্ধা।- 

সঞ্চার ) তাঁলমুল হইতে তক্ত! গ্রস্তত করিয়! সেই ভক্ত; দ্বার! অথব1'বংশ-খণ্ডে এই পথ নির্ষিত। 

তৎসহু বৃহ প্রস্তর সন্বিবিষ্ট থাকিত। রখাদির যাতায়াত জন্য দুর্মস্থানে এইরূপ পণ নির্শিত হয়| 

ছ্বিতীয়--গ্রতোলী ; বুহৎ অট্টালিক'শদ্বয়ের মধাস্থলে অবস্থিত পথ । ভ্রিংশ দণ্ড অন্তরে যে সকল 

অট্ালিক। অবস্থিত, এই পথ তাহারই মধাস্থলে প্রতিঠিত হইয়া! থাকে | তৃতীয়--দেবপথ ; 

দেবমন্দিরে গমনাগমন জন্ত নির্দি&ু । ইহার আয়তন-_অষ্টহন্থপরিমিত। এক বা ছুই দণ্ড 

পরিমিত প্রস্থবিশিষ্ই পথ---চার্ধয। অভিধায়ে অভিহিত । অন্তান্ত ক্ষুদ্র পথের মধো স্কন্ধ, উপাধ্ব 

ও  বিশিখ! প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 'বিশিখ। সম্বন্ধে কৌটিল) বলিয়াছেন,--“বিশিখমধ্যে 

সৌধর্ণিকং শিল্পবস্তমঙ্জাতং গ্রাত্য্িকং চ স্থাপয়েৎ।” এইবূপ রাজপথ যে কেবলমাজ 
একটী ছিল, তাহা! নহে; রাজ্যের বিভিন্ন নগরে, বিভিন্ন জনপদে এবং বিভিন্ন পথাস্থানে 

বনধু-নংখাক রাজপথ প্রতিঠিত হইয়াছিল, এবং তন্বার1 দেশমধো হিবিধ জনছিতকর বিধি- 

ব্যবস্থার প্রবর্তনায় দেঙধর নানাবিধ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। 

চকিস্ দৈর্ঘয-বিস্তৃতি-পরিমাণ সন্থদ্ধে বীধাব(ধি.কোনও নিক্পম নাই | এখন ইচ্ছামত দৈর্ঘযবিস্কৃতি নির্ধারিত হই! 
খাকে। প্রাচীনকালে দৈধ1-বিগ্তার সন্বন্ধে ধাধাবাধি নিম ছিল, রাস্তার বর্ধন! হইতে তাহ! যুধিতে পায় বাজ। 



রাজপথাঁদির ববস্থাঁয় আদরশ। ও ৩৯১ 
স্াজপথে এবং বিভিক্ন উদ্দেশ্তে নিয়োজিত পথ- -সমুহে যাহাতে সফলে অবাধে গতিবিধি 

উর পার়ে। তাহার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। বিনাশকাঁরণে পথ অবরুদ্ধ করিয়া গমনাগমনে বিদ্ব 
উৎপাদন করিলে, বিস্রুকারীর, গ্রতি রাজদও বিছিত তইত। পথ-সমূহের 

| প্াাণ মধ্যে ক্ষুদ্রপশ্ডপথ ও মনুষ্যাপথ অবরুদ্ধ করিলে, বার পণ দণ্ড হইত । 

মহাপশুপথ অবরোধের ভন্থ 'চতুর্ববিংশতি পণ, হস্তিক্ষে্রপথে চতুঃপঞ্চাশৎ 

পণ, সেতুপথ ও বনপথে ছয় শত পণ, শ্মশানপথ ও গ্রামপথ অবরোধে ছুই শত পণ, 
ড্রোণমুখপথে পাচ শত পণ, স্থানীয়পথ রাষ্ট্রপথ বিবীতপথ গ্রডৃতি অবরোধে সহশ্র পণ 
ঘণ্ডের বিধান অর্থশাস্ত্রে বিহিত হুইয়াছে। শ্রী সকল রাজপথে গর্ত থনন করিলেও প্ীন্নপ 
দে? বিধি। পথে গভীর গর্ভ খননে কোৌটিল্য পূর্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দ'ও বিধান করিঘ়!- 

ছেন। *বিবীতক্গেত্রপথহিংস* প্রকরণে দণ্ডাদ্দির উল্লেখে অর্থশান্ত্রকার বলয়াছেন,_. 
"্ষুদ্রপণুমন্ষ্যপথং রুদ্ধতো দ্বাদশপণো দওডঃ। মহাপশুপথং চতুর্ববিংশন্তি- 

পণঃ। হস্তিক্ষেত্রপথং চতুষ্পঞ্চাশৎপণঃ। সেতুবনপথং ষটছতঃ। শ্াখান- 
গ্রামপথং দ্বিপতঃ। ড্রোণমুখপথং পঞ্চশতঃ। দ্বানীয়রাস্রবিবীতপথং : 

সাহশ্রঃ। অতিকর্ষ:ণ চৈষাং দগুচতুর্থা দণ্ডাঃ।  কর্ষপে পূর্বেবাক্কাঃ ॥” 

অথশ|স্ত্রের বর্ণিত পথাদি এবং তদবরোধে দণ্ড?দর বিষয় অনুধাবন করিলে বুঝা যাঁয়, সে সময 

বাণিজ্যাদির বিশেষ প্রপার-প্রতিপত্তি ছিল। যান-বাহুনাদির গতাগতি স্ুনিরমে পরিচালনার 

বিশেষ ব্যবস্থা! বিছিত হুইয়াছিল। আরও খগুমাঁন হয়ঃ সেই অসংখ্য যাঁন-বাছনাদির এবং 
মনুষ্য পশু প্রভৃতির নিরাপদ বিধানকল্লে পথ-সমু,হ প্রহরীর বন্দোবস্ত ছিল। দণ্ডাদির কলনার 

প্রহরীর অন্থমান এতদ্বিময়ে স্বাভাবিক । তদভাবে অবরোধকারী নিশ্চয় কর! সম্ভবপর নছে। 
এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, রাজ্যের সর্ব গতাগতির জন্ত এবং বাঁণিজ্যাদির সৌকর্ধ্য বিধানে, 

[বভন্ন স্থানে লোকজনের যাতায়াতের সুব্যবস্থা, আদর্শ বিধি-বিধান-সমুহ ব্যবন্থিত হইয়াছিল। 

যান-বাঠনাদি-সংক্রাস্ত বিপ্রিশবাবস্থ।য়৪ সে পরিচয় পাও যায়। এখন যেমল শ্লপথে 

গতিবিধির জন্ত বিভিন্ন গ্রকারের যান-বাহনাদি প্রচলিত আছে; প্রাচীন-কালে চাণক্োর 

ব্যবস্থায়ও তদনুরূপ যান-বাহনাদি প্রবর্তনার আভাষ গাওয়া! যায়। অথ 

যানযাহনাদি । শাস্ত্রের রথাধ্যক্ষ, নাবধাক্ষ, গোহ্ধ্যষ, যুদ্ধতৃময়ঃ, সন্ধিকর্ণা, গণিকাধাক্ষ, 

৮ কোশাডিমংহরণ প্রভৃতিতে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। এ সকল 

অংশের আলোচনায় বুঝা যায়, হলপথে ও জলপথে গমনাগমন জগত বহছ যানবাহন 

প্রস্তুত হইয়াছিল। স্থলবাহী যানের মধ্যে রথ সর্বপ্রধান। ইহার আকার পরিমাণাদি 

এবং প্রস্তত-প্রণাপী রথাধ্যক্ষ গ্রকরণের লিপিবদ্ধ আছে। সে সময়ে যত প্রকার রখ 

বাবহৃত হইত, সে সকল প্রকারের রথই রথাধ্যক্ষগণের তত্বাবধানে প্রস্তত হইবার বাবস্থা 

ছিল। খের নিষ্মাপ-গ্রণালী ও আকাদির বিষয়ে “রথাধ্যক্ষ*' প্রকরণে কোৌটিল্য ঠা 

“অস্ধাক্ষেণ রথাধ্যক্ষো ব্যাখাতঃ। র স্ রখকর্থাস্তান্ কারয়েৎ। দশপুকযষেো «1... 

হাদশান্তরে! রথঃ। তশ্মাদেকাস্তয়াবর!] ৪০ সপ্রখাঃ। দেবরপ* 

পুষ্পবখনাংগ্রামিকপারিধাশিকপরপুবাভিযানিকব্নিয়িকংস্চ রখান্ কাবয়েৎ7 



৩৯২ ভারতবর্ষ । ). 

অশ্বাধাঞ্জের রয এবং রখাধাক্ছের কর্তব্য একই প্রকার? সিসীগ কার্য ত্তাবধা 

করা রখাধ্যঙ্ষের প্রধান কার্য । রথেক্গ মধো উত্তম রখ গ্রশত্ত। উহার উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য 

পরিমাণ দশ পুরুষ এবং বিস্তৃতি দ্বাদশ পুরুষ ॥ এতগ্থাতীত আরও ছয় প্রকার রথের পরিচগ্জ 

পাওয়া যাগ। তাহাদেরও বিশ্বৃতি ছয় পুরুষ হইতে দশ পুরুষ পর্যন্ত দির্দ্ট। 'সেই সকল 
স্বখের নাম--দেবরখ, পুষ্পরথ, সাংগ্রামিক; পারিযামিক, পরপুরাভিযানিক, বৈনাগ্নিক। 

এই সকল রথের মধ্যে সাংগ্রামিক এবং পুরপুরাভিযানিক রথ যুদ্ধকাল্লে ব্যবহৃত হুইন। 
অবরোধের সমর পুরপুয়াভিযানিক রথের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। বৈনাগ্লিক রথ--- 

ুদ্ধবিস্তা শিক্ষার জগ্ত শিক্ষাকালে নিয়োজিত ছিল) আর গারিযানিক বরখ-_ভ্রমণকালে 
ব্যবহৃত হইত। উতৎসবাদির সময়ে পুষ্পরথ; এবং দেবমুষ্তির জগ্ত দেবরথ নির্দি্ ছিল। 

এতদ্বাতীত গো-যান, উদ্যান প্রতৃতি নানাবিধ যান ব্যবহৃত হইত। 'নাবধ্যঙ্গ' প্রনঙ্গে 
শুক দির উল্লেখে অর্থশান্ত্রে উ কল যানের বিষয় নিষ্নরূপ উল্লিখিত হইছে ও ' থা, 

পক্ষুত্র পশ্তুমনুষ্যশ্চ সভারে! মাধকং দগ্ভাৎ। ক্ষীরোভারঃ কায়ভারে! গবাংশ্চ 

চ তৌ। উষ্মহিষং চতুরঃ1। পঞ্চ লঘুযানম্। : ফড়গোলিঙ্গম্ সপ্তশকটম্।” 
কৌটিল্যের এতদুক্তি হইতে গো, মহিষ ও উদ্ী সংবাহিত যানাদি ব্যতীত আরও ভ্রিবিধ যানের 

পরিচয় পাওয়া যাঁয়। তাঁহা--লঘুবান, গোঁলিঙ্গ ও শকট অভিধায়ে অভিছিত। “কোশাভি- 

সংহরণম্ঃ প্রকরণেও শকটের উল্লেখ আছে। দ্ধান্তরসলোছপণ্যাঃ শকটব্যবহারিণস্চ ত্রিংশৎ” 
কর1।” এন্বলে শকট বোঝাই করিয়! যাহাকসা ধান্তাদি বহন করিত, তাহাদের শকট প্রতি 

যে কর গ্রহণ করা হইত; তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।' রথ, শকটাদি এবং অপরাপর যান-সমুহ 
উদ্রী অশ্ব এবং গো-মহিবাদি দ্বারা সংবাছিত হইবার বিধি। গো-শকটাদি পরিচালক “চক্র! 

নামে অভিহিভ। হীনশক্জিপুরণম্, গোহধ্্ষ, ুদ্বভূময় গ্রতৃতি প্রকরণে উক্ত হইয়াছে,__ 

“গবাগ্থযথোট্রীগ! চ ব্রজঃ | যানরঘয়োপ্চ।” ( হীনশক্তিপূরণম্ )1*** “কুর্যয(দখ বাশব্যায়োগং 
: রথেশ্বল্লহয়ে। বৃপঃ।* (যুদ্ধতৃময়ঃ )। খরোস্রণকটানাং বা গর্ভমল্লগজব্তথ! ॥.*.বৎসা' বম | 

তর! ঘম্যা বাহিনী বৃষা উক্ষাণস্চ পুজবাঃ যুগবাহনশকটবহ! বুষভাস্সথন! মহিষা পৃষ্টসকন্ধ- 

বাছিনশ্চ মহিষাঃ বৎসিক! বসতরো পষ্টৌহে! গর্ভিলী ধেহুণচা প্রজাত। বন্ধ্যান্চ গাবে| মহিষ্চ- 
. মাসহিযাসজাতাত্তাসামুপজা! বংস্তা! বৎলিকাম্ঠ। মাসদ্বিমানভাতানক্কয়েৎ।” (গোহধ্যক্ষ) 
এতত্ব্ধনায় উদ্রু, অশ্ব, গ্গ, গো, মহিষ, গর্দভ গ্রতৃতি সংবাছিত যামাদির পরিচয় গ্রাপ্ত 

হওয়া! যায়। “চক্রচরাণাং বা শকট বাটেরপগচ্ছেৎ” (সন্ধির) চক্রচর বা. শকটচালক সেই 

সকল যানাদি পরিচালন করিত। এতহ্যতীত- শিবিক1| লীঠিক! প্রভৃতি মহস্-সংখাহিত যান 

ছিল। গণিকাখ্যঙ্গ গ্রসজে অর্থশান্তে তছিষয় উল্লেখিত হইয়াছে; বথা_-"সৌভাগযালক্কার-. 

 বৃদ্ধয়া সহত্রেণ বারং কনিষ্ঠং মধ্যমুত্তমং বাহ্য়ায়োপয়েখ। ছঅভৃজাযব্যজনপিষিকাপীঠিকারৎেু, ূ 
চ রিশেষার্থস্ 0 এই সকল বানাদি ব্যতীত -অগ্থ, উর, হ্তী, প্রভৃতি বাহন রূপে ব্যবহৃত 

হইত ..রাজার বানবাহনাদি সম্পর্কে বিশেষ দত্তক অবজগ্থন করিবার বাবস্থা, ছিল। হস্তি-। 
পৃষ্ঠে গমনকালে বাজনিয়োজিত সন্মার্জক সন্মার্জনী দ্বারা রাজপথ পরিষ্কার করি দিত .হস্ডীর | 

বা অঙ্গের পুলে কিছু বিদ্ধ না হ--এই জন্য সকলেই থিশেষ সত হইতেন। সাজার, 



রাঁজপথাদির ববস্থায় আদ । ৩৯৩ 

শুশ্ব বাঁ হৃন্তী কাহারও দোষে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তাঁচার প্রতি কঠোর দণ্ড বিছিত তইত। 

রাজদেহ নিরাপদ করিবার এইরূপ বিবিধ প্রগাস কৌটিলোর নীতি সমূহে পরিদূত হয়। 

"মৌলপুক্ুষাধিষ্ঠিতং যানবাহনমারোহেৎ। নাবং চাগুন!পিষি তামনৈ প্রতিবদ্ধাং বাত- 

বেগবশাং চ নোপয়েৎ। উদকান্তে সৈম্থমীসীৎ।**নির্যানেইভিধানে চ রাঁজমার্গ- 

মুভয়তঃ কতারঙ্গং দণ্ডিভি রপাস্তশস্ত্রহ স্তপ্রত্রজি তব্ঙ্গং গচ্ছেৎ! ন পুধাষপম্বাধমবগাহেৎ॥” 

_--আত্মরক্ষিতকম্, ৪৪ম পুষ্ঠাঃ। 

শযান-বাহনাদির পরিচালনায় প্রাণিহিংস! না হয়, ততপক্ষে রাজপুরুষগণের বিশেষ লক্ষ্য 

ছিল। মন্ুধ্যপথ প্রভৃতিতে পদব্রজে .গমনাগমনের যেরূপ সুচারু ব্যবস্থা বিহিত ভইয়1- 

ছিল; রিনি পরিচালনের সুশ্ঙখলায় তেমনি প্রাণিহিংসা। নিবারণের বিশেষ বিধি 

প্রবন্তিত ছিল। 'অতিচারদণ্ড' বিধানে মহ?মতি চাণকা সে পক্ষে দণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত করিয়া, 

যানাদি পরিচালনায় প্রাণিহিংসানিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার বিধানে দেখা যাঁয়১_ 

"ছিন্ননস্তমভগ্নযুগং তির্ধ্যক্ প্রতিমুখাগতং প্রভ্যামরদ্া চক্রযুস্তং যাতপশ্তমন্ুষ্যসম্বীখে 

বা ভিংলায়ামদওাঃ, অন্তথ। যথোক্জং মানুষ প্রাণিহিংসায়াং দওমভ্যাভবেৎ। অমান্ুষ- 

গ্রাণিবধে প্রাণিদানং চ॥ বালে যাতরি, যানস্থঃ স্বামী দণ্ডযঃ) অন্বামিনি যাঁনস্থঃ 

গ্রাপূব্যবহারো বগ যাতা। বালাধিষিতমপুরুষং বা যানং রাজা! হরে ॥. শৃ্গিণ। 

দণষ্টিণা বাঁ ভিংস্তমানমমোক্ষয়তস্স্কামিনঃ পূর্নবস্সাহসদণ্ডঃ । গ্রতিভুষ্টন্ত ছিগুণঃ। 

শৃদি্ংছি'ভামন্যোন্যং ঘাতয়ত শুচ্চ তাবচচ দগঃ। দেবপশুমুষভভভুক্ষাণং গোকুমারীং বা 

বায়; পঞ্চশতো। দণ্ডঃ| গ্রাবাসয়ত উত্তমঃ । লোভদোহবাহনব্রজনোপকাঁরিণ!ং 

ক্ুদ্রপশুনামাদানে তচ্চ তাবচ্চ দও্ঃ) গ্রবাসেন চ অন্ভত্র দেবপিতৃকার্ষেভাঃ ॥৮ 

অভ্িচারদণ্ডঃ, ২৩৩ম পৃষ্ঠাঃ । 

৫েথিলা-বশতঃ ভির্য্যকৃভাবে, ছিন্ন ও ভগ্ন যুগ সহকারে শকট-চালনায় মন্ুয্যগতি রোধ করিলে 

তথব| প্র:ণিহিংস| করিলে দণ্ডের বিধি বিভিত হইয়াছে । মানুষ ভিন্ন অন্ত প্রাণী বিনষ্ট 

হইলে অনুরূপ প্রাণী প্রদান করার বিধি। আরো! বালক হইলে যানস্থ স্বামীব দণ্ড 

হইবে। অস্বামিক যান হইলে রাজ সে যাঁন-বাহন দণ্ত শ্বরূণ গ্রহণ করিবেন। শকটালি 

অপহরণকারীর দণ্ডের ব্যবস্থাও অর্থশাস্তে বিহিত ভইয়াছে,-"চত্রযুক্কং নানৎ ক্ষুদ্রপপ্তং 

বাহপহরত একপাদবধঃ ভ্বিশতে। ব! দণ্ডঃ ॥* বান্তাপথ মেরামত প্রভৃতির বিষয়েও কৌটিলা 

উপদেশ দিয়াছেন। অর্থশান্ত্রের অন্তর্গত “জনপদনিবেশ এবং 'মুদ্রাধ্যক্ষ” প্রসঙ্গে রাজার 

কর্তব্য-নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এতদ্বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার উত্ভ্ি; যগ1,-_ 

“পরচক্রাটবীগ্রন্তং ব্যাধিতুর্ভিক্ষপীড়তম্। দেশং পরিহরেদ্রাজ। বায়ক্রীড়াশ্চ বারয়েৎ॥ 

দগুবিষ্টি করাবাধৈঃ রক্ষেত্ুপহতাং কৃষিম্। স্তেনব্যালবিষগ্রাহৈঃ ব্যাধিভিশ্চ পঞ্ুব্রজ্ান্॥ 
ব্লভৈঃ কািটকস্স্তেনৈরস্তপালৈশ্চ পীড়িতম্। শোধয়েৎ পশুলজ্ৰৈশ্চ ক্ষীয়মাণং বণিকপথম্। 
এবং জ্ব্যং দ্বিপবনং সেতুবস্ধমথাকরান্। রক্ষেতপূর্ববকৃতানাজা! নবাংস্চাভি প্র বর্তয়েখ ॥* 

--জনপদনিবেশঃ, ঘ৮ম অধায়ত। 

শর ৪ অসভ্য জাতি কর্তৃক যে সকৃল স্থান সহজে আক্রান্ত হইতে পারে, যেখায় মহামারী 
৬ষ্ঠ-- ৫০ 



৩৯৪ ভাঁরতবর্ধ। 

ও হুর্ভিক্ষ গ্রারই লাগিয়া আছে, সে সকল স্থান আক্রমণে রাজ! বিরত থাঁকিবেন। ঘষে 

ক্রীড়া বন ব্যয়-বাহ্ল্য আবীক, রাজ! তাহ! বারণ করিবেন। কৃষিরক্ষাম্কিল্পে রাজ! 

৬, বৃষ্টি ও কর নিবারণের প্রয়াস পাইবেন। চোর, ব্যাত্র, সর্পাদি বিষাক্ত প্রাণী এবং 

পণুরোগ হইতে পশ্ডপথ রক্ষা করিবেন। অস্তপাল সীমান্তরক্ষী, বল্পভ, কার্মিক প্রভৃতি 

ঘাহাতে বণিকপথ অবাবহার্ধয না করে, রাজ তত্প্রতি দৃষ্টি রাথিবেন এবং পশুসজ্ঘ কর্তৃক 

বণিকৃপথ বিন হইলে তাহা মেরামত করিবার বাবস্থা করিয়া দিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা- 

বিধানে দ্বিপবন, গৃহাদি ৪ খনি-সমূহ রক্ষা করিয়া রাজা নূতন নূতন দ্বিপবন, গৃছাদি ও খনি 

প্রভৃতি গ্রবস্তিত করিবেন। অপিচ, “মধামবরং ব দুর্গসেতু কম বিণিকৃপথশূন্থনিবেশখনিদ্রব্য- 

হন্তিবনকমেপকারিণং প্রত্যন্তমল্ প্রাণ বা নযাচেৎ" (কোযাভিসংহরণম্)। 'মুদ্রাধ্যক্ষ ব্যবস্থায়েও 

পথাদি মেরামতের বিধাঁন দৃষ্ট হয়; যণা,__প্দ্রবাইস্তিবনাজীবং বর্িনীং চৌররক্ষণম্।” 
দেশের সর্বত্র যেরূপ রাজপণাদি নিশ্মিত হুইয়াছিল, তেমনি শ্রাস্ত ক্লাস্ত পথিকদিগের 

পথশ্রম নিবারণের জন্ত পথের উভয় পার্খে বুক্ষসারি রোপিত হইয়াছিল, বিশ্রামাগারসমুহ 

গ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং জলাশদ্দ প্রভৃতি খননের বিধি-ব্যবস্থ!। বিছিত 

এন হইয়াছিল। শীতাতপে ক্রিষ্ঠ হইয়া পথিকগণের বিশেষ ছর্দশা ও কষ্ট 

হয়। থাগ্া-পানীয় অভাবে তাহাদের প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা । লুতরাং 

পথিকগণের সর্বপ্রকার র্লেখশ-নিবারণের জন্ত অর্থশান্ত্রে রাজার বিশেষ প্রয়াস দেখিতে 

পাই। রাজ-আদেশ অনুসারে পথের উভয় পার্থে পণ্যপত্তন প্রভৃতি প্রতিষ্টা, বৃঙ্গাদি রোপণ, 

এবং জলাশয় প্রভৃতি খননের বিষয় "জনপদনিবেশ? প্রসঙ্গে উল্লিখিত হুইয়াছে। যথা," 

“আাকরকর্শাস্তদ্রব্যহস্তিবনব্রজবণিকপথ প্রচারান্ বারিস্থলপথপণ্যপত্তনানি চ নিবে- 

শয়েখ। সহোদকমাহার্যোদকং বা সেতুং বন্ধয়েখ। অন্েষাং বা বদ্বতাং ভূমি- 

মার্গবৃক্ষোপকরণান্থগ্রহং কুর্ম্যাৎ ৷ পুণ্যস্থানারামাণাং চ সম্ভৃর সেতুবন্ধাদ গ্রকা- 

মতঃ কর্মকরবলীব্দাঃ কম'কুযুুঃ | ব্যয়কর্মীণি চ ভাগী স্তাৎ ন চাঁংশং লভেত।” 

--জনপদনিবেশঃ, ৪৭ম পৃষ্ঠাঃ। 
পথিপার্থ্ে হোটেলাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল 'এবং তন্বারা পথিকগণের থাগ্যাদি মরররাহ হইত, 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে তাহ! উপলব্ধি হয়। 'আর বুঝ! ঘায়, জনপদ-সমূছে *পুষ্পফলবাটয্ু- 

ফেদারযুলবাপান্সেতুঃ ( সমাহর্তৃদমুদয প্রস্থানম্)* প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিতি ছিল এবং পথসমূহে 

পতুল্যশীলপুংশ্চলী প্রাপাবিক কথাবকাশভোজ্গনদাতৃভি ( বাকাকর্মানুযোগ )* স্থাপিত হইয়া- 

ছিল। 'মুদ্রাধ্যক্ষ” প্রকরণেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়) যথ1।--পকুপসেতুবদ্ধষোৎসান্ 

স্থাপয়েৎ, পুষ্পফলবাট।ংশ্চ ।* কর্ষণ-ক্ষেত্রে গমনের জন্ত অর্থশান্ত্রে সযোনীয় পথের এবং 

দুর্গ(দিতে গতিবিধির উদ্দেস্তে “বুহ-পথের” ব্যবস্থা বিছিত হইয়াছে । রাজ্যমধ্যে কৃষি- 
শিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং অসংখা দুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এতন্্ারা তাহ 

উপলদ্ধি হয়। কৌটিল্য-প্রবর্তিত নীতি-সমৃূছ জনছিতসাধনে বিশেষ সহায়ত করিয়াছিল। 
তাহার নিয়োজিত বিধি-ব্যবস্থা যে জশেষ বছদর্শিভার ও সুঙ্ষদর্শিতার পরিচায়ক, বিবিধ 

বধানে তাহার পরিচয় পাওয়! যাক্গ। 



রাঁজপথাদির ব,বস্থায় আদশ। ৩৯৫ 

জলপথ ও জলযানাদি। 
[ জলগথের প্রসঙ্গ ,--জলপথ ব্যবস্থায় সামপিক বিষ্তাগ প্রতিষ্ঠা ;--কৃলপথ, নদীপধ প্রভৃতি ;্জলযানাদির 

বাবস্থা,__সংযাতি, ছিংশ্রিকা, মহানাব, প্রবহণ, কুদ্রিক! প্রভৃতি বিষ্িন্ন জলঘান /--কাষ্ঠসঙ্যাত, বেখ,সজ্ঘাজ। 

ছতি, প্লব প্রভৃতি জলযান ;--সেতু ও যান পরিচালকগণের উল্লেখ ;--নবধাক্ষের কর্তৃবা /--গুক-গ্রহণের বাবস্থা । 

স্থলপথে গতিবিধির ম্থবাবস্থা যেমন বিবিধ উন্নতির পরিচার়ক, জলপথে গতাগতির 
ক্থবন্দোবন্ত ও তেমনি বিবিধ উৎকর্ষের পরিজ্ঞাপক | বিস্িশ্ন লামধেয় বহু রাজপথের সমাবেশে 

রাজধানীর সহিত প্রান্তাদশ পর্য্যস্তের সম্বন্ধ যেমন সুদৃঢ় হইয়াছিল; জল- 
গলগথ। পথে বিভিন্ন যানবাহনাদির সুবন্দোবন্তে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্যের 

তেমনই উৎকর্ষ সাধিত হুইগ্াছিল। দেশের বিভিন্ন অংশের সহিত 

সম্বন্ধ রক্ষায় রাঁজনীতিশাস্ত্রে স্থলপথের প্রয়োজনীয়তা যেমন শ্বতঃসিদ্ধ) জলপথের উপযোগিতাও 

তেমনি অবিসংবাদিত । ভারতবর্ষ--নদনদীবন্থল। সুতরাং জলপথ ব্যতীত একমাত্র শ্থল- 

গথে সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে। সর্ধশান্ত্রদশশ মহামতি চাঁণক্য তাহা 

উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন; আর তাহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি বিভিন্ন জলপথের 

এবং জলযাঁনাদির ব্যবস্থা! বিহিত করিয়াছিলেন। পরস্তথ জলপথের ব্যবস্থা-বন্দোবন্তের জান 

তিনি শ্বতন্ত্র একটা সামরিক বিভাগের প্রতিষ্ঠ! করিয়! গিয়াছিলেন। জলপথে গমনাগমন ও 

পণ্য-সরবরাঁত অপেক্ষাকৃত জুলভে হইতে পারিত। শুক্কাদির পরিমাণও কম ছিল। কিন্তু জল 

পথ অপেক্ষ। স্থলপথ নিরাপদ বলিয়া! কৌটিল্য স্থলপথেরই প্রধান্ঠ খ্যাপন করিয়াছেন । যথা,-- 

"এতেন বণিকৃপথো ব্যাখ্যাতঃ | তত্রাপি-বারিস্থলপথয়ো বারিপথঃ শ্রেয়ান্, অল্পব্যয়- 

ব্যাামঃ প্রভুতপণ্যোদয*্চ”-__ইত্যাচার্ধ্যাই। নেতি কৌটিলাঃ-_ সংরুদ্ধগতিরসার্বকাঁলিকঃ 

গ্রকৃষ্ভয়যোনির্নিষ্রিতিকারস্চ বারিপথঃ); বিপরীতস্স্থলপথঃ। বারিপথে তু কুপ- 

ধযানপথয়োঃ কৃলপথঃ পণাপট্টণবাভুল্যচ্ছে মাক রপীপথো বা সাতত্।দ্বিষহাবাধত্বাচ্চ।* 

_কর্দসন্ধিঃ, ২৯৮ম পৃষ্ঠাঃ । 

এতদ্বারা বণিকৃপথের বিষয় বিবৃত হইতেছে । আচার্য্ের মতে বারিপথ ও স্থলপথ এতহছ্ভয়ের 

মধ্যে বারিপথ শ্রেয়; 1 কারণ, বারিপথে অল্পব্যয়ে গ্রভৃত পণা সংবাহিত হইতে পারে। কিন্তু 

কেটিল্য তাহার বিপরীত মত প্রকাঁশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,--বারিপথে নান! বিপদ- 
আপদের সম্ভীবনা। সকল খতুতে জলপথ সুগম নহে । সময় সময় জলগতি রুদ্ধ হইবার 

বিশেষ আশঙ্কা থাকে এবং বিপদ-আপদের প্রতিকার হওয়াও সম্ভবপর নহে। কিন্তু স্থল- 

পথে সে সকল কোনও আশাস্কাই নাই। বারিপথের মধ্যে কুলপথ ও সংযানপথ প্রশস্ত । 

এতদুভয়ের মধ্যে আবার কৃলপথই শ্রেষ্ঠ। পণ্যপত্তন প্রভৃতির জন্ত নদীপথ অনুপযোগী নহে ॥ 

*তত্রাপি স্থলমৌদকং বেতিঃ? মহতঃ স্থলাদল্লমৌদকং অের়স্সাঁতত্যাদবস্থিতত্বাচ্চ 

ফলানাম্।***বারিস্থলপথভো গয়পোরনিত্যো বারিপথভোগে! নিত্যন্স্থলপথন্তোগ ইতি 1» 

*অনবনিতসন্ধিঃ* প্রকরণের উল্লিখিত বর্ণনাদ্য় হইতে দ্বিবিধ জলপথের পারচন্ন পাওয়া যায়। 

গ্রথম_-কুলপথ ; দ্বিতীয়--নংযানপথ। কফৃলপথ--ক্ষুদ্র নদী ও খনিত লালা প্রভৃতি স্বায! 

গমনাগমনের পথ । শুক্কাদির লুলভ হায়ের জন্ত পণ্যব্যবসাক্লিগণ কুলপথই গ্রধানতঃ ব্যবহার 



৩৯৩ ভারতবর্ষ । 

করিতেন। সংবানপথ--মহাঁসসুদ্রাদি দ্বারা বিদেশে গমনাগমনের, পথ। মহাসষুদ্র এবং 

সমুদ্র মধ্যে 'সংযাঁনপথ বিশেষরূপে চিহ্নিত ছিল। তাহা প্রাচীন ভারতের নৌ-বিভাগ- 
ক্রান্ত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের পরিচায়ক । 

অর্থশাস্্রকার কেবলমাত্র জলপথের উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। জলপথে গমনা- 
গমনের জন্ত তিনি যান-বাহনাদির বাবস্থাও বিহিত করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়া- 

ছেন,_-বারিপথ ভয়সঙ্কুল | তাই সে ভয় নিবারণের জন্ত তিনি বিবিধ 

উপায্প নির্দেশ করিয়াছেন । সেই উপাঁয়-পরম্পরা নির্দেশেই ঝলযানাদির 

পরিকল্পনা । যানাদির মধো জাহাজাদি বৃহৎ যান এবং তরণী প্রভৃতি 

ক্ষদ্র যানের উল্লেখ অর্থশান্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় । তাহা হইতে আরও প্রতিপন্ন হয় 

মে সময়ে অতিদূরস্থিত বিদেশের সচিত বাণিজা সন্বদ্ধ প্রতিঠিত ছিল। অথণান্ত্ের 
গন্গত “অরুদ্ধবৃত্তমবরুদ্ধে চ বৃত্তিঃ অংশে সাথধিনপাত্রীনি” শব্ষের আলোচনায় তাহ! 

হৃদয়লম হইতে পারে। পনাবধ্যক্ষ* ও “আত্মরক্ষিতকম্* পরিচ্ছেদদ্ধয়ের আলোচনায় 

প্রতিপন্ন হয়, দে সময় অইবিধ জঙলযানের প্রচলন ছিল। খর দেই সকল জল্যানের 

এক একটী এক এক উদ্দেশ্তে নিয়োজিত হইত। নাবধাক্ষ প্রভৃতি গ্রকরণে জলযানাদি 

সন্ঘন্ধে অর্থশাঙ্ত্রে এক বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তৎ্গ্রসঙ্গে মহামতি কৌটিল্য বলিয়াছেন,__ 
"সংযাতীর্ণাবঃ ক্ষেত্রান্থগতাত শুক্কং যাচেত। হিংনিকা নির্ধাতয়েৎ । অমিত্রবিষ- 

যাঁতিগাঃ পণ্যপন্তনচাঁবিতে1পঘাতিক?স্চ | শাসক নিয়ামকদংত্ররশ্যি গ্রাহকো ৎ- 

সেচকাধিষ্টি তাশ্চ মহানাবে| হেমস্ত-গ্রীক্ম তার্যা্গ মহাঁনদীবু গ্রযোজয়েৎ। ক্ষুদ্রকাঃ 
ক্ষুর্রিকাস্থ বর্ষাআ।বিণীন্্। বন্ধতীর্ঘাশ্চৈতাঃ কর্ষাঃ রাজদ্ি্টকারিণাং ,তরণভয়াৎ। 

খকালেইভীর্থে চ তরতঃ পুর্বস্সাহসদণ্ঃ কাঁলে £তীর্ঘেচ অনিস্থষ্টতারিণঃ পাদোন- 

সপ্তবিংশতিপণঃ তরাত্যয়ঃ। কৈবর্তকাষ্ঠতৃণভারপুষ্পফল্বাটষণডগো'পাল্কানামন- 

তায়স্সম্তাবাদৃতাসুপাতিনাং চ সেনাভাগুগ্াচারগ্রয়োগানাং চ; ক্ঘতরনৈস্তরতাং ; 

বীজভক্তদ্রব্যোপক্ষরাংস্চানুপগ্রামাণাং তারয়তাম্।.*'শঙমুক্তাগ্রাছিণে। নৌহাট- 

ফাঁদাছাঃ শ্বনৌভির! তরেয়ুঃ৮-নাবধ্যক্ষ, ১২৬ম পৃষ্ঠা ॥ ”মৌলপুরুযাধিষ্টিতং 

যানবাহনমারোহেৎ। নাবং চাগ্তনাবিকাধিষ্ঠিতামন্তনৌগ্রতিবদ্ধাং _বাঁতবেগবশাং চ 

নৌপয়েৎ ৮-আত্মরক্ষিতকম্১ ৪৪ম পৃষ্ঠ ॥ প্রবহণনিমিত্তমেকোহমাত্যঃ সর্বান- 

মাত্যানাবাহয়েৎ ; ( প্রবহগ-_“সামুদ্রিকাঃ বাপারিণঃ মহা সমুদ্রং গ্রবহণৈস্তরস্তি' ইতি 

উত্তরাধ্যয়নস্ত্রটী কায়াম্ )--উপধাভিশ শোৌচাশৌচজ্ানমমাত্যানাম্, ১৭ম পৃষ্ঠাঃ । 

উদ্ধত অংশ হইতে সাত গ্রাকার জল্যানের পরিচয়:পা ওয়! যাঁয় ; যথা--( ১) সংযাতীর্নার ; 
মহাসমুদ্রে গমনাগমনের জলযান। বন্দরে ইহার শুক্ক গ্রহণ কর! হইত। (২) হিংশ্রিকা--জল- 

দশ্থ্যুগণের পোত বা তরণী। সমর-ব্ভাগ ইহাক্ষে ধংস করিবার আদেশ দিয়াছেন। দৃষ্টিমাত্র 

ইহার অঙ্গমরণ করিয়া যেখানে সেখানে ধৃত করিতে হইবে। (৩) শক্র-দেশীর পোতের নাম-_- 

অমিত্রবিষষাতিগ। পণ্যপত্নের নিয়মাদি লঙ্ঘন করার জন্য ইহাদের প্রতিও এরূপ দণ্ডের 

বিধান ছিল। / 9) মহানাব ) বৃহৎ নদনদী-সমূছে যাতীয়াত.করিত। সারা বখসর ইহাদের 

জলযানাদিয় 

বাবস্থা। 
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গতিবিধি অবাহত থকিত। (৫) ক্ষুত্রকা নাব-_ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সমুছে বিচরণ কগিত। 

আবণের বর্ষায় ক্ষুদ্র নদনদী-সমৃগ প্ল/কিত:হইলে ইহাদের চলাচল আরম্ভ জইত। রাজার 
বিশ্বানী নাবিক পরিচালিত যে যানে রক্ষি-পরিবেষ্টিত হইর! রাজা আরোঁছণ করিতেন, সে 

যান (৬) 'আপ্ুনাবিকাথিষ্টিত নৌ" সংজ্ঞায় সংজ্জিত হইয়াছে। সম্রাটের নিরাপদ জন্য অন্য 
তরণীর সহিত উহ! সম্বন্ধ থাকিত। রাজা যে সময়ে জলযানে আরোহণ করিতেন, সে সমন্ধে 

তাঁরদেশে সৈনা সুসজ্জিত থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। জলবায়ু কর্তক বিনষ্ট যানে তিনি কখনও 

আরোহণ করিতেন না। এতদ্বাভীত আরও কয়েক প্রকার নৌ-যানের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
তন্মধ্যে সমুদ্রমাযী (৭) প্রবহণ এবং (৮) £শঙ্বমুক্তা গ্রাহিণঃ নাবহঃ উল্লধ করা যাযর়। শব্ধ- 

মুক্ত গ্রাহিণঃ নাবা--সমুদ্র মধ্যে মুক্তা-শুক্তি সংগ্রহের জন্ত নিযুক্ধ থাকিত। “নৌহাটক" বা 

যথাদীতি কর প্রদান করিলে, উহ! সাধারণের ব্যবহারের জগ্তও প্রদান কর! হইত। 

নদী-পথে গমনাগমন জন্ত পুরব্ব।ক্ত যানাদি বাতীত আরও কতকগুলি লৌযান ব্যবহৃত 

হইত। সেগুলির আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। তাহার কতকগুলি ভেল! প্রভৃতি সদৃশ । 

বাস্পীয় পোতাদিতে যেমন জীবনরক্গার উপযোগী পেটিক। সম্বন্ধ থাকে, 
বিবিধ র রর রা কতকগুণি জলযান সেইরূপ আকৃতি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট। অর্থশান্ত্রর 'উপ- 

নিপাতগ্রতিক্কার” প্রকরণে সেই সকল জলযানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেই 

সকল যানের দম--কাষ্টনজ্বত, বেণুনজ্বাত, অপাবু, চর্দমকরগু, ছতি, প্রব, গণ্ডিকা, বেণিক 

গ্রভৃতি । বিভিন্ন উপকরণে পুর্কবোক্ত যান নিশ্মিত হইয়াছিশ। কাঁষ্টসমষ্ট্ি একত্রবন্ধ করিয়। 

ভেলার স্তায় যে যান প্রস্তুত হইত১ তাহার নাম--কাষ্টনজ্বত); বংশখণ্ডের দ্বারা এরূপ 

প্রান্তত যান--বেণু-সংঘ(ত। অলাবুনির্ষিত জলযান_-অলাবু আথায়,। চম্ীপরিবেষ্টিত 

পেটিকাকার যান চর্দকরণড নামে, কেবলমাত্র চর্মনির্দিত যান চর্মকরণড অভিধায়ে অভিহিত 

হইয়াছিল। বঙগদেশীয় তোল! বা শাল্তির আকৃতি-বিশিষ্ক জলয।ন--প্লব এবং গণ্ডার চরে 

নির্দিত জঙ্যান-_-গণ্ডিকা নামে অভিহিত হুইত। বেত্র দ্বার| বুলাইয়া যে যান প্রস্তস্ত 

কর! হইত, তাহার নাম-_বেখুকা। বেণুকা? গপ্ডিক, অলাবু, চর্মকরগু 'গ্রভৃতি জঙগযান্ 

অধুনা এতদেশে দৃষ্ট হয় নাঁ। প্রৰ ও বেণুসজ্বাত--কোনও কোনও স্থানে প্রচলিত আছে। 

কাষ্ঠপজ্ঘাত--আধুনিক নৌকার আকারে পরিণত হইয়াছে বলিয়! মনে করা যাতে পারে । 
যাহ! হউক, এ সকল জল-্যান স্বন্ধে কৌটিল্য নিশ্নবিধ বর্ণন! প্রদান করিয়াছেন। যথা,--. 

প্ৰর্ষারাত্রমন্ুপগ্রামাঃ পুরবেলামুৎন্থজ্য বসেযুঃ। কাষ্ঠবেণুনাবশ্চাপগৃহীযুঃ | উহ্মান- 
মলাবুদ্বতিগ্নাবগঞ্ডিকাবেণিকাভিন্তারয়েযুঃ। অনভিসরতাং দ্বাদশপণে৷ ঘণ্ডঃ অগ্যন্র 

প্রবহীনেভাঃ।৮--উপনিপাত প্রতীকারঃ, ২০৬ম গৃং॥ পহন্তিত্তজ্সংক্রমসেতুবদ্ধনৈ- 

কাষ্ঠবেণুপজ্ৰ।তৈঃ, অলাবুচর্্মকরগুদৃতিপ্লবগঞ্জিকাবেণিকাভিশ্চোদনকানি তারয়েখ। 
জলযানাদি ভিন্ন অন্য উপাদেও নদী প্রভৃতি উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তছুচ্দেহো নদী 

উপর সেতু নির্িত হইয়াছিল, নৌ-গেতু ছিল এবং হস্তিদ্বার সেতু প্রস্তুত করা হইত । যখী,- 

নদীপর্বতদুর্গীয়াভ্যাং নদীরুগীয়াডভূমিলাভঃ শ্রেয়ান্। নদীদুর্গঘ হি হস্তিত্তসত- 
সংক্রমসেতুবন্ধনৌভিস্সাধ্যমনিত্যগান্ভীধ্যমপত্রাবাদকং চ1”-_তূমিসন্ধিঃ, ২৯২ম পৃষ্ঠাঃ 
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“শিবিরমার্গসেতুকুপতীর্থশোধনক মমন্ত্রাযুধীবরণোপক রণগ্রাসবহনমায়োধনাচ্চ প্রহরণা- 
বরণপ্রতিবিদ্ধাপানক্নমিতি বিষ্টিকর্্মাণি ।*-_-পথ্যশ্চরথহস্তিকন্্মাণি চ, ৩৬৯ম “পৃষ্ঠাঃ ॥ 

যানাদি-পরিচালনায় যে লোকজনের আবশ্তক হইত, তাহাদের কেছ শাসক, কেহ নিয়ামক, 
কেছ দাত্ররশ্িগ্রাহক, কেহ উৎসেচক প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়াছে । * এই সকল কর্মচারী 
যানাদির গতিবিধির নিয়ামক ছিলেন। 'নাবধ্ক্ষ” প্রকরণে এতৎমন্বন্ধে ফৌটিল্য বলিয়।- 
ছেন,-_- "শাসক নিয়ামকদাত্ররশ্মিগ্রাহকোতৎসেচকা ধিষ্িতাশ্চ।* নৌপথ এবং নৌধান।দির বিষন্ন 
আলোচনায়ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতি বিষয়ে কৌটিল্যের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়! যায়। 
সুশিক্ষিত কর্মচারিগণের ছারা জলযান পরিচালিত না হইলে, জলপথে নানা বিপদের 
সম্ভাবন|। সে বিপদ-নিবারণের অশেষ প্রয়াস অর্থশান্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। 

নাবধ্যক্ষ' প্রকরণে অধ্যক্ষের কর্তব্য নির্দেশ হইয়াছে। নাবধ্যক্ষকে নৌ-বিভাগ-সংক্রান্ত 

সকল শিক্ষায় বিশেষরূপে শিক্ষা! লাভ করিতে হইত, 'নাবধ্যক্গ' অধ্যায়ের আলোচনায় তাহ। 

বেশ উপলব্ধি হয়। জলযান-নিম্্দীণ-কা্য পরিদর্শন ব্যতীত, তাহার আরও 

কতকগুলি কর্তব্য ছিল। শুক্ক-সংগ্রহ, টে'ল আদায়, জাহাজ ও নৌক 
প্রভৃতি বিভিন্ন জলযানের সংস্কার, বৈদেশিকগণের গমনাগমন লক্ষ্য কর! 

এবং সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিগণকে ধৃত কর! গ্রভৃতিও তাহার কর্তব্য বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এ 
সকল কার্য্যের জন্ত 'শুন্ধাধ্যক্ষ' গ্রভৃতি স্বতন্ত্র কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন বটে; কিন্তু তথাপি 
এরূপ ব্যবস্থায় বুঝা যায়, রাজ্য-শাসব্-সংত্রাস্ত সকল কার্যের দায়িত্ব-ভার প্রায় সকল কর্ঘচারী- 

কেই বহন করিতে হইত। সুতরাং বিশৃঙ্খলা-ব্যভিচার প্রশ্রয় পাইত না। নাবধ্যক্ষের কর্তব্য 
বিষয়ে অর্থশান্ত্রকার যে আদেশ বিহিত করিয়াছেনঃ তাহার কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল,-__. 

“নাব্ধ্যক্ষস্সমুদ্রসংযাঁননদীমুখতরপ্রচারান্ দেবসরোবিসরোনদীতরাংশ্চ স্থানীয়াদিঘবে- 

ক্ষেত। তদ্বেলাকুলগ্রামাঃ কন্টপ্তং দছ্যঃ। মৎস্যবন্ধক নৌকহা।টকং ষড়ভাগং 
দছ্যঃ। পত্বনান্ুবৃত্তং শুক্কভাগং বাণিজে! দছ্যুঃ। যাত্রীবেতনং রাজনৌভিস্থ- 

স্পতস্তঃ | যুক্তা গ্রাহিণে। নৌহাটকান্দছাঃ শ্বনৌভির্বা তরেযুঃ। অধ্যক্ষশ্চৈষাং খন্তধ্যক্ষেণ 
ব্যাখ্যাতঃ ৷ শঙ্খপত্তনাধ্যক্ষনিবন্ধং পণ্যপত্বনচারিঞ্রং নাবধ্যক্গঃ গাঁলয়েৎ। মুঢ়বাতা- 

হতাং তাং পিতেবামুগৃহ্রীয়াৎ। উদকগ্রাপ্ত পণ্যমস্ুন্বমর্ধশুন্ধং বা কুর্ধাৎ। তথ! 
নির্দে্টাশ্চৈতাঃ পণ্যপত্রনযাত্রাকালেু প্রেষয়েৎ। সংযাঁতীর্নাবঃ ক্ষেত্রান্থগতাঃ শুক্ধং 

যাচেত। *৯০ ব্রদ্ষণপ্রব্রজ্জতবালবৃদ্ধব্যধিতশ[(সনহরগর্ভিণ্যো নাবাধ্যক্ষমুদ্রাভিস্তরেযুঃ। 
কৃতপ্রবেশাঃ পারবিষগ্নিকাঃ পার্থপ্রমাণ। বা বিশেষুঃ »--নাবধ্যক্ষ, ১২৬ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 

নাবধ্যক্ষের কর্তব্য বিষয়ে এইনূপ আরও বিধান অর্থশান্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে 

তাহার অধিকাংশ পুর্ব পুর্ব বিষয়ের আলোচনার প্রদত্ত হইয়াছে । ফলতঃ) পণ্যাধ্যক্ষ, 

নাবধাক্ষের 

কর্তব্য। 

* আধুনিক ব্যবস্থার সহিত তুলন! করিলে বুঝা বায়,-শানক 'দারেঙ্গ, পদবাচ্য। নিয়ামক-_হাল- 

চীলনাকারী এবং পরিচালক | দাত্ররশ্মিগ্রঃহক--রশ্মি দ্বার। যাহার পোত আবদ্ধ করে; উৎসেচক--গুখালি 

প্রন্থতি। কর্তব/ উতয়ত্র এক ছিল কি না, তাহ। বল। যায় না। তবে শবদ-সমূহের আলোচনায় এইযাপ সিদ্ধান্তে 

উপনীত হওয়া ঘায়। 



ঘাঁজপথা(দির ব্যবস্থায় আদশ। ৩১৯৯ 

গুপ্ধাধ্যক্ষ প্রভৃতির কতকগুলি কর্তব্য কার্য্য নাবধ্যক্ষকে সম্পন্ন করিতে হইত । যাহা হউক, 
উপরি-উদ্ধঞ্ত “কৃতপ্রবেশাঃ পারবিষয়িকাঃ সার্থপ্রমাণো! বা বিশেষুঃ বাক্য হইতে বুঝ যায়, 

যে সকল বৈদেশিক বণিক বহু বার পণ্যপন্তনে আগমন করিয়াছে, তাহানদ্দের নিকট হইতে 

শুক্ধ গ্রহণ সম্বন্ধে কৌটিল্য নিষেধাজ্ঞ| প্রদান করিয়াছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যে ভারতী 
বাণিজ্য-প্রবাছে তৎকালে প্ল।বিত হইয়াছিল এবং ভারতের বাণিজ্য-প্রসার যে অতি দুর” 
দেশ পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল, এতন্ার! তাহা উপলব্ধি হয়। অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন 
বিধি-নিষেধাদির উল্লেখ দৃষ্টে সে ধারণ! বদ্ধমূল হইয়া যায়। তৎকালে সুদুর চীনদেশে 
ভারতের বাণিজ্য-প্রসার বিস্তৃত হইয়াছিল।* ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও প্রাচীন ভারতের 
গ্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুপ্ন ছিল। ফলতঃ) কৌটিলোর সমসময়ে প্রাচীন ভারত সর্ধ-বিষয়েই 
উন্নতির উচ্চ-চুড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। 

শুক্কাদির বিষ আলোচনা করিলেও বাণিজ্য-প্রসারের পরিচয় পাঁওয়! যাযন। জলপথে এবং 
স্থগপথে গতিবিধির সুব্যবস্থা! সম্বন্ধেও তাহা বিশেষ উৎকর্ষের নিদর্শন। স্থলপথ ও জলপথ উভন্ন 

তব পথে রাজ্য-মধ্যে যে সকল প্রকার পণা আমদানি রপ্তানি হইত, শু্ক- 
নির্ধারণ । ব্যবহার প্রপঙ্গে তাহার উল্লেখ আছে। আমদানি ও রগাানি উভয় 

কালে শুক্ক-গ্রদানের ব্যবস্থা ছিল। শ্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্যের শুন্- 

পরিমাণ বিভিন্নরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং জলপথে যে পণ্য সংবাহিত হইত, তাহার 

মাশুলও অল্প ছিল। প্রতারণ। পূর্বক শুক্ব-বঞ্চনার চেষ্টা করিলে দণ্ড হইত। কোন্ জিনিষে 

কি পরিমাণ শুক্ক প্রদান করিতে হইবে, তাহার বিধি-বাবস্থায় কৌটিল্য বলিয়াছেন,_- 
"শুক্কব্যবহারঃ বাহ্মাভ্যন্তরং চাতিখয়ম্। নিজ্্রাম্যং প্রবেগ্তং চ শুক্ষম্। প্রবেষ্তানাং 
মূল্য পঞ্চভাগঃ। পুষ্পফগশ।কমূলকন্দপ'লক্যবীজগুফমত্স্তমাংসানাং ষড়ভাগং গৃহ্থীয়াৎ 

শঙ্ঘবর্জ মণিমুক্তা প্রবালহারাণাং তজ্জ।তপুরুষৈঃ কারয়েৎ কৃতকম প্রমাণকালবেতনফল- 

নিষ্পনি/ভঃ। ক্ষৌমছুকূলক্রিমিতানকঙ্কটহরিতালমনশশিলাহিঙ্ুলুকলো হবর্ণধাতৃনাং 
চন্দনাগন্কটুককিথাবরণানাং নুরাদস্ত/জিনক্ষৌমছুকুলনিকরান্তরণপ্রাবরণক্রিমিজাতা- 

নামটৈল্লকম্ত চ দশভাগঃ, পঞ্চদশোভাগো বা। বস্ত্রচতুষ্পদ দ্বিপদসুত্রকাপাসগন্ধভৈষজ্য- 
কাষ্টবেণুবন্ধলচম সুস্তানাং ধান্যন্েহক্ষারলবণমদ্য পক্কান্নাদীনাং চ বিংশতিভাগঃ পঞ্চবিং- 

শতিভাগে! বা। দ্বারাদেং শুক্কপঞ্চভাগ আন্ুগ্রাহিকং ব! বথারন্দেশোপকারং স্থাপয়েৎ।” 

গ্রদেশজাত বাহিক এবং নগরাভ্যন্তর জাত আভ্যন্তরীণ ও টৈদেশিক--এই অ্রিবিধ পণ্যে 

শুক্ক গ্রহণ করিবে । আমদানি ও রপ্তানি উভয় কালেই গুন্ব গ্রহণ বিহিতি। যে সকল 

পণ্য আমদানি হইবেঃ তাহার শুক্ধ-পরিমাণ-_মুল্যের একপঞ্চমাংশ। পুষ্প, ফল, শাক, মূল, 

কন্দ, পল্লিক, বীজ, শুন্ধ মৎন্ত ও মাংল প্রতৃতিতে যষ্ঠাংশ শুক্ষগ্রহণের ব্যবস্থা! বিহিত 

ছিল। শঙ্খ, মণি ও মুক্ত| সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা । প্রী সকল দ্রব্য আহরণ করিতে যে সময়ের 

্গ প্রাচীন ভাতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘালোচন। প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রের অন্তরগগত উপনিধিকম্, ধণাদানম্, 

পণ্যাধাক্ষ। নাবধাক্ষ, মুদ্রাধাক্ষ। একাল বধনিক্ক, রঃ। অবক্দ্ধবৃত্বমবরুত্তে চ তি বৈদেহুকরক্ষণ্। কর্ণসন্বিঃঃ কোশ- 

প্রবেশরডবপরীক্ষা) দুর্গ নিবেশ প্রভৃতি অংশ জরষ্টবা। 



৬ ভারতবর্ষ । 

আবশ্ুক হইয়াছে, ষে বায় পড়িয়াছে এবং যে বেতন দিতে হইয়াছে--তাহ। হিসাব 

ফরিয়া, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহার শুন্ধ নির্ধারণ করিতেন। ক্ষৌম, ছুকুল, ক্রিমিতান, কন্বট, 
হরিতাল, মনঃশিলা, হিন্ুগ, লৌহ্বর্ণ ধাতু, চন্দন অগরু, ক্টকঃ কিএ, আবরণ, মগ্ঘ, হস্তি- 

দস্ত, অজিন, ক্ষৌম, আস্তরণ, প্রাবরণ এবং [ক্রমিজাত অপরাপ্র দ্রবোর মুল্যের ষোড়শ!ংশ 

শুক গ্রহণের বিধি । কীটলাত দ্রব্য, মেষজাত পশম এবং তদ্ধিধ অপরাপর দ্রব্যে দশমাংশ 

হইতে পঞ্চরশাংশ শুন্ব গ্রহণ কর! যাইতে পারিত। এভ্দ্যাতীত, বস্তা, বিপদ ও চতুষ্পন 

স্ব, সুত্র, কার্পাদ, গন্ধ, উধধ, বেণু, বন্ধপঃ চর্ম, মৃংপাত্র শশ্ত) তৈলাদি নেহ-দ্রবা, ক্ষার, 

লবণ, মদ্ক ও পক্কান্ন প্রভৃতি দ্রব্জাতে বিংশাংশ হইতে গঞ্চবংশাংশ পরাস্ত শুন্ধ লইবার 

ব)বস্থ। বিহিত হইয়াছিল! ছ্বারদেশে গৃহীত পণ্যের শুক্ক অন্তান্ত পণ্যের শুল্ক অপেক্ষা এক- 

পঞ্চমাংশ কম। এই সকল বাবস্থা ব্যতীত, উৎপভ্ি-স্থীনে পণ্যাদি ক্রয় করা নিষিদ্ধ 

ছিল। রাজাদেশ লঙ্ঘন করিলে অর্থদণ্ড হইত। পণ্যার্দির শুন্ধ ব্যতীত রাজকীয় পারা- 

পারের হানে শুন্ক দিবার ব্যবস্থা ছিল। 'নাবধ্যক্ষ* প্রকরণে তদ্বিষয় উল্লিখিত আছে। 

সংহিতাদিতেও এইরূপ শুক্কা্দির গ্রহণের গ্রাসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে । মনু বণিয়াছেন।-- 

"পণং যানং তরে দাপ্যং পৌরুধাদ্ধপণং তরে। পাদং পশুশ্চ যোষিচ্চপাদাদ্রং রিক্তকঃ পুমান্। 

ভাগুপুর্ণানি যান!নি তীর্য্যং দাপ্যনি সারহঃ । রিক্তভাগ্ডাণি য্কিঞ্চিত পুমাংসশ্চাপরিচ্ছেদঃ ॥ 

দীর্ঘাধবনি যথাদেশং যথাকালং তরো ভবেৎ। নদীতীরেষু যদ্দিগ্তাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্ ॥ 

গর্ভি্ী তু ছিমাসাদিস্তথ প্রব্রজতে মুনিঃ। ব্রাঙ্ষণা লিজিনশ্চৈব নদাপ্যান্তারিকং তরে ॥» 

শকটাদি পার করিতে হইলে পারের মাশুল এক পণ লাগিবে। একজন পুরুষের বহনযে!গা 

ভারে তাহার অর্ধ পণ শুন্ধ নাবিককে দিতে হইবে) পণ্ড এবং স্ত্রীলোক পারে চতুর্ণাংশ পণ 

এবং ভারশূন্ত মনুষ্য পারে পণের অষ্টম ভাগ শুন্ক প্রদানের বিধি। দ্রব্যরহিতখডণ ডোল, 

টাক প্রভৃতি খালিভারে যংকিঞ্চিৎ মাশুল লাঁগিবে। নদীমার্গে দূরাদুর যাতায়াত করিতে 
হইলে নদীর প্রবলতা ও স্থিরতা এবং শ্রীন্মবর্ষদি কাল বিবেচনায় তরমুল্য নিদ্ধ৫ণ 
করিবে। সমুদ্র সঙ্থন্ধে সম্ভবমত শুক্বগ্রহণের ব্যবস্থা । গর্ভিনী স্ত্রীলোক, পরিব্রাজক, বাণপগ্রন্থ, 

, ক্রক্মচারী ও ব্রাহ্মণের পারাপারে তরপণ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। দ্রব্-পরিপুর্ণ যান সকল পার 

করিতে হইলে, দ্রব্যের সারাসার অনুসারে শুন্ক গ্রহণ করিবে। অন্তান্ত সংহিতা-গ্রন্থে পণ্য 

ব। শুন্ক পরিমাণ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই। তবে শুস্কাদি গ্রহণের ব্যবস্থা বিছিত ছিল, 

তাহা! সকল মংছিতায়ই দৃষ্ট হয়। যাজ্বন্ধ্য এবং বিষু গুন্ক-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
নৌ-শুন্কাধ্যক্ষ স্থল শুক গ্রহণ করিলে দর্ধনীয় হইবেন-_-এইরূপ বিধি মাত্র বিহিত হুইয়াছে। 

যাহ! হউক, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে সকল প্রকার পণা-দ্রব্য উৎপন্ন হইত-_বন্র 
কার্পন গ্রভুত প্রচুর পরিমাণে জন্সিত, তদ্িষয়ে সনোহ থাকিতে পারে না। কার্গাস 

হইতে সুত্র গ্রস্তত হইত, তদ্বারা শিল্পিগণ বিবিধ স্ুপ্ম ও বহুমূল্য বস্ত্র বয়ন করিতেন, 

এতদালোচনাক্স তাহ! উপলব্ধি হয়। শিল্পি বিষয়ে এবং বাণিক্গ্যাদিতে প্রাচীন ভারত 

যে বিষ উন্নত ছিল, পৃথিবীর ইতিহাসের পূর্ববর্তী ঘণ্ড সমুহে তদিষয় বিশেষভাবে 
আনো চত হইয়াছে। এতত্গ্রপঙ্গে তাঁছার পুনয়ালোচন। নি্ুায়েদন। 



মণ্তদশ পরিচ্ছেদ। 

জনহিতকর বিবিধ বিধ!নে আদশ। 
[ জনস্থিতকর বিবিধ [ধানে রাজোর আদর্শ খাপন,--ন্বাস্থারক্ষার আদর্শ,--তবিখানে চিকিংপার 

হ।বছ.--তেষজাগার। পুতিকা-চিকিৎলা, গর্ভব্যাধিসংগ্। প্রভৃতি /--আশুযৃত কপরীক্ষা,--সংক্রামক বাণ 

নিষারণের বল্দোবস্ত।--মিতাচারিতা সম্পকীয় বিবিধ বিধান।রাজা-মধ্যে জালসমূহের শ্াস্থারক্ষ-কল্লে বিবিধ 

প্র্াস ;--বিষ-পরীক্ষা,-সর্পটবষধ প্রতিকার ;--:জলাদির ব্যবস্থা। জাযগিদারাদি-স'ক্রাস্ত বিধি-বিধাদ 7 

 খনি-স'ক্রান্ত বিবিধ বিধি,--খনিঝ ধাতু-সমূহের উল্লেখ,--তাহাদের আকৃতি বর্ণ প্রভৃতি /-জল-সরবরাহের 

যাব $--বাঘুবিজ্ঞান। পরিমাণ-বিজ্ঞানাদি বিবিধ বাবস্থাক্প এবং কৃজিম দদী নাল! প্রস্ততি খননে দেশের 

খ্ভি্ন গানে অল-দরবরাহের ব্যবস্থা ;--অনহিতকর ধিবিধ বিধানে লে রাজোর ক্সাবর্শ খ্যাপন.।] 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ চিকিতৎসা-বিদ্ভাঞ্জ বিশেষ প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছিল। পাস্চাত্য- 
গগতগণের অনেকে এ বিষয়ে সন্বিহান। তাহার! শ্রীসকে চিকিৎসা বিষয়ে আদিভূত বলি 

মনে কয়েন। কিন্তু কোনও কোনও পাশ্চাতা গ্রত্বতববিৎ চিকিৎস! 

ও আর বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের প্রগাঢ় পারদ শতা লক্ষ্য করিয়া বিশ্ময়-[বমুগ্ধ 
| হইয়াছেন। ভ্ীসের পুরাতত্বের আলোচনার প্রতিগন্জ হয়, চিকি ৎসা-শাস্তে 

গ্রীসের অভিজ্ঞতার মৃূল-_ এই ভারতবর্ষ। গ্রীক এতিহাসিক্গণ স্পষ্টাক্ষয়ে বলি়্াছেন,-- 

পীড়িত তীগণ। পীড়। শান্তির জন্ঠ ব্রাঙ্মণদিের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন । ব্রাঙ্মণগণ অনাহুষিক্র 

কৌশলে পীড়া শান্ত করি! দিতেল। গ্রীদদেশীর প্রসিদ্ধ ভৈষজ্যতত্ববিৎ ডিওক্ষোরাইডস 

ষ্টার প্রথম শতাবীতে প্রাচীন ভায়তের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মৌলিকত্ব-দর্শনে বিশ্ম-বিসুগধ 
হইয়াছিলেন। চিকিৎসা-বিগ্কা-বিশারদ ড।ক্তার রয়েল ও ওয়াইজ এবং প্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ববিৎ 

ওয়েবার, এইচ এইচ উইণদন, দার উইলিয়ম হাণ্ট। প্রন্থৃতি পাশ্চাত্য পর্িতগণ হিন্দুজাতির 

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রাচীন তারতের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিয়া গিরাছেন। 

“কিংস ইনই্িটিউট অব প্রিভ্র্টিও মেডিঙ্গিন' নামক বি্যালয প্রতিষ্া-কালে, অতি অল্প- 
দিন পুর্ব, মাদ্রাজের ভূতপুর্ব গধর্ণর গর্ভ এম্পথিল' যে মন্তব্য গ্রকাশ ফরিযছিগেন, 
চিকিৎম1-বিজ্।নে প্রাচীন ভারতের থে যশংগৌগব ঘোষণা করিয়! গরিয়াছেন,_-তাহাতে 

গিকৎদাবন্থাকজ প্রাচীন ভারতের মৌলিকন্ব বিষয়ে সকল সনোহ বিদুরিত হয়। * প্রাচীন 
শ্রীপ, প্রাচীন রোম-_সকলেই চিকিৎসা বিষবে প্রাচীন ভারতের গিকট খমী। পাশ্চাত্য-পণ্ডত- 
গণ সুককণে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বাগদাদের; কাণিক হারপ-অল্-রসিদ ছিদু ভ্িধক- 

নি, পুখিবীয় ইতিগান, তৃতীয় খে; 'আদীন ভারতে বিজ্ঞান্চা' প্রসঙ্গে এসকল [বয় আলোর, হইরাছে। 

এন ংপের জালোচদায় চিকিৎস-বিজ্ঞানে প্রাচীন ভাঝতের .জশেঘ পারদর্শিতা বিষয় দাম হইবে); সে. 
. প্রগজে মাহাজের দুতপূর্ব গবণর্র জর্ড এস্পখিলের খাতা কি উললিখিভ আছে। পৃথিবীর ইতিহাস, 
- ভৃভী্ খকডে ২০৯ পুষ্ঠ। গু তৎপর পৃষ্ঠালদূহ অ্টব্য। 

৬০১ এ 
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গণের বিশেষ সমাদর করিত্বেন। আরবী ভাবায় লিখিভ সরকারী কাগজ গে দেখ 
যায়,_হাঁরুণ-কল্-রসিদের রাজধানীতে ছুই জন ছিন্ু ভিষক প্রধান চিকিৎদকের পে 

নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পঙ্চিতগথের মতে, তাহাদের নাম-_-মানাক ও সালে । তাহার! 
হারুল-অল্-রপিদের পীড়া শান্ত করিয়! বিশেষ যশস্বী হন এবং কালিফ তাহাদিগকে বাগদাদে 

প্রতিঠিত কয়েন । এইরূপ, আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হয়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে 

প্রাচীন হিন্দুগণই আদি এবং পৃথিবীর অন্তান্ত দেশ তদ্ধিষয়ে প্রাটীন ভারতের নিকট খনী। 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছিল, 

শান্রগ্রন্থাদির আলোচনায় তাহা সপ্রমাণ হয়। খখেদ হইতে আরস্ত করিয়া! সংহিতা, পুরাণ, 

. অর্থপাঙ্থ প্রভৃতি সর্বত্রই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভারতের শরেষ্ঠত্বের নিদর্শন 
778 বিগ্তমান। শরীরের অঙ্গ-প্রতাঙগ ছিন্ন হছইয়! গেলে, কৃজ্সিম অঙ্গ প্রত্যঙগ দ্বার 

তাহার স্থান পূরণ করা হইত, খণ্থেদে তদ্ধিষয় উল্লিখিত আছে। চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানে কীদৃখ পারদর্শিতা লাভ করিলে, এইরূপ গুরু দারিত্বপূর্ণ অস্ত্রচিকিৎসায় হস্তক্ষেপ 

করা যাইতে পারে, তাহ! সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।” খগ্থেদের প্রথম মগুডলে যোড়শাধিক শততম 

সুক্তের পঞ্চদশ খকে এই ব্যবচ্ছেদ প্রণালীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নিয়ে সেই খক উদ্ধৃত হুইল, 

“রিং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণম্ আজ! খেলস্য পরিতবভ্যায়াম্। 

স্যে। জংক্ষ্যামায়সীং বিশপলাধ়ৈ ধনে হিতে সর্তবে গ্রত্যধত্তম্ ॥* 

খকের় টাকায় টাকাকার সায়ণাচার্ধা যাঁচ| লিখিয়াছেন, নিম্কে তাহা উদ্ধৃত হইল যথা, 

'অগন্তা পুরোহিতঃ খেলো নাম রাজ! তন্ত সম্বদ্ধি'নী বিশপলানা মন্ত্রী, সংগ্রামে 

শক্রভিঃ ছিন্নপদা আমীৎ। পুরোছিতেন অগন্তেন স্তূতো অশ্বিনৌ রাত আগত্য 
আয়োময়ং পাদং সমধতাম্। তদেতদাহ 'আজ।__আজৌ, সংগ্রামে, অগন্তয পুরে 

হিতন্ত--খেলস্য রাজতঃ স্বস্থিন্তাঃ বিশপলাখা য়া, "চরিজং'--চরণংঃ 'বেরিব--বেঃ 

পক্ষিণঃ 'পর্ণ* পতরম্ ইব, 'অচ্ছেদি হি'--পুর1 ছিন্নমভূৎ খলু। হে অশ্থিনৌ! 
যুবাং অগন্ত্েন স্ততো সস্তৌ, 'পর্িতবস্যায়াং-রাজো, আগত্য, £সভ্য'--তদানী- 

মেব, "নর্তবে'--সর্ত ২ গম্থম্ ইতার্থঃ, বিশপলাবৈ 'আয়নীং'- লোহময়ীম্, “জজ্ঘযাঃঃ 

-জঙ্বীপলক্ষিতং পাদম্, 'গ্রতাধত্বম--সম্ধানম্ একীকরণমিত্যর্থ; কৃতবস্তো |” 
মহাভারতের আদিপর্রে পরীক্ষিতের সর্গদংশনের বিষয় উল্লিখিত আছে। দর্পদংশন নিবারণ 

জন্ত সেখানে চিকিৎসা-বিষ্ভাবিশারদ ভিষকৃগণের পরিচয় পাওয়া যায়। * আঁবার তীন্মপর্কে 
দেখিতে পাই,-_ভী্ম এক সময় যুদ্ধে আহত হইগ্লাছিলেন। অন্ত্রবিঠ।-বিশারদ চিকিৎসকের 

*% গরাক্ষিতের তক্ষক-দং ংশন কাঁছিদী বিশেষ প্রপিদ্ব। তক্ষক-দংশন” নিবারণে অশেধ প্রয়াদও অনেকের 

পরিজ্ঞাত | 'তখন বিষ- চিফিৎলার গারদশী ভিষক্গণ সর্বদ। রাজদন্লিধানে বর্তমান ছিলেন। মহাভারতের 

এ অংশের বর্ণনায় দেখ। যাঁর। বিধদংশোধক সর্বপ্রকার উুধধ গরীক্ষিতের জীবদরক্ষা্থ সংগৃহীত হইয়াছিল । 

“সংম্্া মিশর ল তথ! মন্ত্রতত্ববিৎ] প্রানাদং কারয়ামাীস একত্তস্তং হুরক্ষিতং॥ 

রক্ষক বিদধে তত ডিষশ্টোববাস চ। ত্রাঙ্গণা্স্তসিদ্ধাং ্ চ সর্ধাত। বৈশ্যযোজয়ৎ ৪" 

মহাভারত) আদিপর্র্ব, ৪২শ অধ্যা রষ্টবা। 



জনহিতকর বিবিধ বিধাঁনে আদির্শ। ৪০৩ 
ছার। ত(হ।র চিকিংসার বন্দোবস্ত হইর়াছিল। * মনুপংছিতার চতুর্থ অধ্যায়ে অস্ত্রচিকিৎস।র 

বিষয় উল্লিষত হইছে ।1 মহালীলতন্ত্। বিষুদপুরাণ প্রভৃতিতে ও হিন্দুগণের চিকিৎসা-বিজ্ঞান' 

বিষয়ে গারদর্শিতার অশেষ নিদর্শন পাওয়! যার। স্তবতি-শান্ত্রাদিতে ভেষজাদির উল্লেখ আঁছে.।: 

সুতরাং প্রতিপন্ন হয়, প্রাচীনকালে হিন্দুগপ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ও ভৈষজা-তব্বে অশেব পার 

দর্শিত। লাভ করিয়াছিলেন। যাহ! হউক, শ্রুতি-স্মৃতি-পুয়াপাদিতে বর্ণিত অতি প্রাচীনকালে 

বিষয়-সমূহ পরিত্যাগ করিয়! বৌদ্ধ-যুগের ইতিহাস আলোচন! করিলে বুঝিতে পারি, সে; 

সময়েও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ভিল। বোৌদ্ধ-গ্রস্থাদিতে: 
ভারতবর্ষে ছুইটি বৃহৎ বিশ্ববিস্তালয়ের পরিচয় পাওয়া ষায়। তন্মধ্যে একটী তন্গলীলায় ও 

অপরটী কাশী ব1 বারাণনী ধামে অবস্থিত ছিল। উ দুই বিশ্ববিস্তালয়ে অন্ঠান্ত শাঙ্জ: 
ছলোচনার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎনা-শাস্ত্রের আলোচনা বিশেষভাবে চলিয়াছল। 'মহছাবগ্গ' নামক 

বৌন্ধগ্রন্থে প্রকাশ --বুদ্ধদেবের অনুচর জীবক চিকিৎসা-বিস্তায় বিশেষ পারদশখ হইয়াছিলেন। 
শৃতনি মন্তকের খুলি-সংক্রান্ত অন্্র-চিকিৎমায় যশং-খ্যাতি লাভ করেন। "মালবিকাগ্রিমিত্রে” 
“বিষটৈপ্ভের? বিশেষ প্রশংসা! পরিকীষ্তিত আছে। $ বুদ্ধদেবের নমসময়ে ঝ। তাহার কিছু কাল 

পুর্বে আত্রেয তক্ষশিলার -বিশ্ববিস্তালয়ে শ্রে্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন। কথিত হয়, জীবক 
তাহার নিকট চিকিৎসা-শান্ত্র অধ্যয়ন করেন। বুদ্ধদেব--থুষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবিভূত 

হইয়/ছিলেন। সুতরাং এ সময়েও ভারতবর্ষ যে চিকিৎসা-বিগ্তায় অতি উচ্চ আসন লাভ 
করিয়! ছিল, তদ্দিময়ে সন্দেহ নাই। সুশ্রত-সংহিত।--চিকিতসা-বিদ্ভার প্রধান অঙ্গস্থানীয। 

কথিত হয়, কাশীর বিশ্ববিস্তালয়ে কাশীরাজ শিক্ষার্থীদিগকে নুশ্রুত শিক্ষা দিতেন । বৌদ্ধ- 

_... শরপধ্যাশায়ী ভীন্ষের ক্ষত-চিকিৎসার বাবস্থা বিষয়ে, মহাতারতের ভীন্মপর্কে, ১২১ম অধায়ে আছে 
"উপাতিষ্ন্থে। বৈদ্তাঃ শল্যোদ্ধরণকোবিদাং। সর্ধ্বোপকরণৈধু ক্রাঃ কুশলৈঃ সাধু শিক্ষিতাঃ ॥ 

তান্ দৃষ্। জাহবীপুত্রঃ প্রোবাচ.ভনয়ং তর ।.. ধনং দত্ব! বিস্ঞজাততাং পুজরিত্ব। চিবি ৎসকাঃ॥ 

এংং গতে ময়েদানীং বৈস্ভৈঃ কার্ধামিহাস্তিকিং।... .ক্ষতধর্শে প্রশত্তাং হি প্রাপ্তোহন্সি পরমাং গতিং ॥ 

নৈব ধর্দ্দো মহীপালা: শরতল্পগতন্ত মে। এভিরেব শরেষ্াহং দগ্ধব্যোৎন্দি নরাধিপা: ॥ 

তশ্রত্ব| বচনং তন্ত পুজো ছুর্যোধনস্তব্ | বৈসথান্ বিল্ছগামাস পুজায়ত্ব। বন্বাত্হতঃ ॥ 

অর্থ-চিকিৎস| ও সৃত-ব্যবচ্ছেদ সশ্বন্ধে মনুমংহিতায় নিষেধাদেশ বিহিত হইয়াছে! মন্ত'সং ধিতার, তূতীক 

অধা।য়ে (১৫২ম প্লোক ) এবং চতুর্থ অধায়ে (২১২ম শ্লোক) এতদ্িষয় উলিখিত আছে,» 

“ডিকিৎসকাদ্দেবলকা ম্মাংসবিক্রয়িণত্তখা | বিপথেন চ জীবন্তী বর্জজাঃ হার্হবাফবাক্জোঃ 4৮ 

“টিকিৎসকণ্ত মৃগয়োঃ জ্ররপ্তোচ্ছি্টভোজিনঃ। উগ্রান্মং হ্তিকামং চ পধ্যাচান্তসসিদরশিম্ )" 
অন্ত্র-চিকিৎসা নিনানীয় হইলেও নে সময়ে যে বিধিধ ব্্ান্ত্রের সাহায্যে বাবচ্ছেদাদি চিকিৎম| প্রচজিভ 

ছিল, এভদ্দ্বার! তাহা লগ্রমাণ হয়। 

$ 'মালবিকাগ্সিমিজে এতৎসন্বন্ধে নিয়য়প উক্তি দৃষ্ট হয়) বথ।,-. 

"নহি "_দেবীএ ইদং নিপ্সিসআসাদী খআলীদণাগমূদ্দালপাহং জন্গুলীঅঅং লিশিদ্ধং শিভাকজন্তী তু উল 
মরতে ।”-সপ্রথম অধান। : | 

"জগ ।--জেছু জেছু ভট। ৷ ধুববিসা (ৈণবেদী |. উদবৃস্তবিখাপেগ সঙমুদ্দিক। ইন না. তম 

প্থারি।--এদং সঙগমুদ্দজম্ অঙ্গুলী্আদ। গচ্ছা মহ হুখে পহ্।”সচতুর্খ আধায়। 



8০৪  াঁরতবর্প | 

লিগের বিনয়গিটবাদি আন্থেও হিন্দু জাতির দিফিৎল-বিজান বিষয়ক শ্রেঠ, নিদর্শন-স্মুছ 
বর্তমান রহিয়াছে । চর়ক, হুশুত, অই্াঙহদয়। বাগতট গ্রডৃতি চিকিৎসাএ্রস্থ আজিও 

চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীন হিম্দৃাতির শ্রেষ্ঠ গৌরব ঘোষণা করিতেছে । 

ব্দোদিতে অতি আদিকালের চিকিৎসাদির বিষয় পরিবর্ণিত। তৎপরবর্তি হুত্র-সংহিতাদির 

দৃ্টান্ত৭ অভি প্রাচীন-কালের গৌরব ঘোষণা করে। সে সকল বিহয্পের বিচারে প্রবর্তিত ন 

₹ইয়! ধীন্ুধৃষ্টের জস্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বের অবস্বা আলো৪ন! 

করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, তখন চিকিৎস-বিজ্ঞানে হিন্দুগণ পুর্ধব- 

গৌরব অক্ষুপ্ন রাখিয়াছিলেন। গ্ন্তান্ক প্রাচীন গ্রন্থের সহিত চাপফোর 
আর্শাঙ্তের আলোচনার এততিষয়ে দু ধারণ! বদ্ধমূল হয়। খ্ীতিহাসিক আরিয়ান 
বলিয়াছেন,-সআলেকজাগুার যখন ভারতবর্ষ বআসক্রমণ ফরেন, তখন তাঁহার সহিত 

ভিষফ্গণ "আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্পবিষচিকিৎসায় সাহারা ফেছই পারদর্শী ছিলেন 

না। পঞ্জান প্রদেশ সর্পবন্থল। আলেকজাগারের সৈনিকগণের মধ্যে মর্পদ*শনে প্রারই মৃতু 

সংঘটিত হইত। সুতরাং বাধা হইয়া তাহাফে ভারতীয় বৈস্তগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ছইন্া- 

ভিল। নিমার্কাসের বর্ণনায় প্রকাশ,-বৈদ্ভগণের অলৌকিক ক্ষমত! দর্শনে বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া, 

তত1দেঘ নিকট হইতে সর্পবিষ্তা-শিক্ষায় জন্ত আলেকজাগ্ডার গ্রীক-দেশীয় চিকিৎসকগণের 

প্রতি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যেগাস্থিনীসের বর্ণনাক় প্রকাশ, মহামতি চাশকোর 

বিধানে তৎকালে বৈদেশিকগণের চিকিৎসাদির বিশেষ ব্যবস্থা-বন্দোবন্ত ছিল। এমন কি, 
তাদের কাতায়ও মৃত্যু ঘটিলে এদেশীয়গণই তাহাদের সৎকার করিতেন । বিদেশীরগণের প্রতি 
সে সমর হিন্দুগণ ল্লিশেষ করুণ! প্রদর্শন করিতেন, তাকাদের চিকিৎসাদির ও গুশ্রযার বন্দোবস্ত 

ফরিক়। দিয়াছিলেন | এ পকল বিধান প্রাচীন ভারতের মহত্বের নিদর্শন, সন্দেহ নাই। বাহ! 

উফ, সর্পবিষ প্রতিকারে প্রাচীন ভারত অদ্বিতীয় ছিল, নিয়ার্কাসের বর্ণনা! হইতে তাহা 

বেশ উপলন্ধি হয়। বিশাল রাজোয় স্থাস্থাহিধান উদ্গেশ্টে মহামতি কৌটিল্য যে সকল 
বিধি-বাবন্থ। নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, অর্থশাস্তে তাহার উল্লেখ আছে। প্রথমতঃ, ভিষক 

বা.তিফিৎসফের 'বিষয়। অর্থশাহ্ে শধাঁমতঃ ভিষক, চিকিৎসক) আঙগলীবিৎ, গর্ভব্যা ধি- 

সংস্থা বা শ্তিকাগারচিকিৎসফঃ পণ্ডচিকিংদক--এই কয় প্রকার চিকিৎসকের পরিচয় 

পাই। নাগরক-প্রণিধি, নিশাস্তপ্রণিধি, আত্মরক্ষিতক প্রভৃতি অধ্যায়ে চিকিৎসকগণের 
পরিওয়ারি লিপিবদ্ধ আছে। সে পরিচয়-গ্রসঙ্গে অর্থশান্ত্রের উদ্ধি নিয়ে প্রদত্ত হইল; খা, 

“শতিকাচিকিৎসক গ্রেতগ্রদীপারনন!গর কতৃর্ধ্যপ্রেক্গাগ্িনিমিত্তমুদ্রাভিন্চা্াহা ॥” 
-নাগিয়ক প্রলিধিঃ, ১৪৬ম পৃষ্ঠাঃ । শ্্ীনিবেশ গর্ভব্যাধিবৈস্থপ্রধ্যাতসংস্থা। ন 
চৈনাঃ কুল্যাঃ পশ্বোদুরভত্র গর্ভধ্যাধিসংস্থাভ্যঃ।*_নিশাস্তপ্রণিধিঃ, ৪১ম পৃষ্ঠাঃ। 
শ্তপ্মাদন্ত জাজলীবিদে ভিষজম্চাসন্নাস্সথাঃ - আত্মরক্ষিতকম্,৪৩গ পৃষ্ঠাঃ । 

ম্বতিকাচিকিৎলক-এধানাবিষ্তাবিশারদ ; পুরুষ ও শ্রী উভয়েই এ বিশ্ব শিক্ষা করিতেন। 
'ভিষ্ষ ও চিকিৎসক--লাধারণ চিকফিৎলক এবং জাজলীবিদ্ বিষপতীক্ষায় পারদশ] ছিলেন। 

ক্ষধুম। যেমন হিশেষ বিশেষ চিকিৎসা পারদর্শী চিকিৎসপপ বিপেষ বিশ্বে আদিধায়ে 

অর্থশ-স্তে 

চিকিৎদ।-বাবসছ।। 



জনহিতকর বিবিধ বিধানে আদরশ। 85€ 

ঘগিহিত হল, সে গময়েও বিশেষ বিশেশ বিষয়ে পারদশর্খ চিকিৎসক গণ বিশেষ বিশেহ না, 

সংজ্ঞায় সংগ্রিত হইতেন। “আত্মরক্ষিতকম্ প্রকরণে যে 'জাঙ্গলীবিৎ' চিকিৎসকের উল্লেখ 

আছে, বিষপরীক্ষ1 ও বিষগ্রতিকার সম্বন্ধে পারদর্শিতা-লাভের জন্ত তাহারা &ঁ নামে কতিহিত 

হুইয়াছিলেন। বিষ-পরীক্ষার বিবিধ সন্কেত ছিল। জাঙ্গলীবিৎ চিকিৎসকগণ সে সকল অবগন্ত 

ছিলেন। রাজার খাণ্তাদির সঞ্চিত বিষ মিশ্রিত করিয়! কেহ তাহার প্রাণনাশের চেষ্ট! না 

করেঃ সেই জন্য জাঙ্গলীবিৎ চিকিৎসকগণ সর্বদ! রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। বিধ- 

পগীক্ষার সন্কেতাদি সম্বন্ধে অর্থশান্ত্রে নিয়রূপ প্রক্রিপ্লার বিষয় উল্লিখিত আছে; যথা, 

“অগ্নের্ডালাধুমনীলর্ত। শব্দশ্ফোটনং চ বিষধুক্তস্য,--বয়সাং বিপত্তিচ,_-অরস্যোশ্বা 

 ময়ুরগ্রীবাভঃ শৈতাংং আঁশুক্িষটট্িব বৈবর্ণাং ,সোদকতবমক্লিমন্তং ৮,-ব্জনানা- 
মানু্ুফত্বং চ ক্কাণশ্তামফেনপউলবিচ্ছিন্নভাবো! গন্ধম্পর্শরসবধম্চ,_-দ্রবোধু হীনাতি- 

রিক্তছায়াদর্শনং ফেনপটললীমাস্তোধব রাজীদর্শনং চ,-_রসম্য মধো নীল! রাজী," 

পয়সন্তাত্।-মগ্যতোয়য়োঃ কালী, দরনশত্যামা চ)- মধুনশশ্বেত,- দ্রব্যাপামার্তরা- 

শামাণ প্রম্লাতত্মুৎপক্কভাবঃ কাথনীলশ্তাবতা চ,-_গুষ্ষাণামাশুশাতনং বৈবর্ণং ৯, 
কঠিনানাং মৃহুত্ব" মৃদ্রনাং কঠিণত্বং চ,__-তদভ্যাশে কষুদ্রসত্ববধশ্চ,__আন্তরণ প্রাবরাধীলাং 

শ্রামমগ্ডলতা তত্তরোমপক্ষশাতনং চঃ--লোইমণিময়ানাং পাকলোগপদেহতা' স্েছ- 

রাগগৌরব প্রভাববর্ণম্পর্শবধশ্চেতি বিষধুক্তলিঙ্গানি |” আত্মরক্ষিতকম্, ৪৩ম পৃষ্ঠাঃ । 
যাজার খাছ দ্রবা প্রস্তত হইলে প্রথমে সে থাস্থ অগ্রি-মধো নিক্ষেপ করিবার নিয়ম । তার 

পর পক্ত ও পক্ষিগণকে দিয়! রাজা তাহ! আছার করিবেন। যদি ভাঁছাতে ব্ষ-সংযোগ 

থাকে, তাহা হাইলে পক্ষিগণ উহা! আছার করিবার পরই মরিয়া! যাইবে, আর অগ্নি 

বর্ণ-বৈচিত্রা ঘটিবে। বিষ-পরীক্ষা সম্বন্ধে অর্থশান্ত্রের পুর্বোদ্ধ বর্ণন! হইতে বুঝা ঘা, 
বিষ-সংযুক্ত দ্রবা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, অগ্নি ও ধুম নীলবর্ণ ধারণ করিবে, জার 
তাহা হইতে শব্ধ উত্থিত হইবে । অগ্ধে বিষ মিশ্রিত থাকিলে সম্ভঃপ্রস্তুত অগ্নের ধস ও 
মধুর-কণ্ের ম্তার নীলবর্ণ দেখা যায, আর সে ধুমে শৈত্য 'অন্ুতব. হুয়। হ্যঞ্জনানি 
অস্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে, জলীয় বস্তু শক্ত এবং হঠাৎ শু হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়। 

তখন অল্নবাঞ্জনাদি গন্ধহীন ও স্বাদহীন হইয়া পড়ে এবং স্পর্শ দ্বার! তাহা! অনুভূত হয় ন1। 
বিষ থাকিলে পাকপাত্রের ওঁজ্জল্যহানি ঘটে অথবা অধিক ওজ্জল্য-সম্পয় বলিয়া যোধ ছয়। 

বিষ-মিশ্রিত অন্নব্যঞ্জনাদি পরীক্ষা! সম্বন্ধে এই বিধি। কিন্তু রসার্দি বিষসংযুক্ত হইলে, তাঁহার 

পরীক্ষা-প্রণালী অন্ত প্রকার । বিষ-মিশ্রিভ হইলে রসান্দি লীলবর্ণ এবং মগ্ত ও জল বব্জবধ্ণ 

হইয়। উঠে। দধিতে বিষ মিশাইলে উহ! কুষবর্ণ হয় এবং মধু স্রেতবর্ণ ধায়খ করে। 

আলীর খাস্-সমূছে বিষ থাকিলে তাহ! অধিকতর লিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রভীতি জন্মে। শু 
খান্ত যখন নরম এবং নরম খাস্ত হখন শুষ্ক বলিয়া গ্রভীরমান হয়, তপ্খনই বুঝিতে হইবে, উদ! 
বিষ-মিশ্রিত। খাস্তপৃর্ণ পাত্রের সন্নিকটে ক্ষুত্র কষুত্র মৃত জীবাণু দেখিলে এবং আত্বকে ও প্রত্থার 
গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ দাগ থাকিলে, উহ! বিষ-সংস্ষ্ট বলিয়া বুঝিতে হউবে। : কিষের ফাফোগে 
মণিময় ও লৌহ্ পা কলক্ষিত ও দাগবুক হয়। পাঁজে বশ, পালিশ ও জ্যোতি: হীন 
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হইয়! পড়ে। স্পর্শ করিলে পাত্র অধিকতর কঠিন বলিয়! বোধ হয়। প্রাসাদ অভ্যন্তরে 
চিকিৎসা-ব্যবস্থার জগ্ত ধাত্রীবিস্তা-বিশারদ চিফিংসক ও ধাত্রীসমূহ নিষুক্ত ছিল, খ্সল- 
বালনমূহে ভেষবাদি রোপিত হইয়াছিল, সর্পভয় নিবারণ জন্ত গ্রাসাদ-প্রাণে নানাবিধ 
সর্পৌধধি উৎপ্প করিবার ব্যবস্থ! হইয়াছিল। প্রাসাদ-মধ্যে বিষ-পরীক্ষা় জন ভিষক্গপ 
পূর্বোক্ত গ্রণালী-সমূহ অবলম্বন করিতেন। তদ্বাতীভ বিভিন্ন জাতীয় পঙ্গী ও নবস্ত 
থাকিত। তাছারা সর্পের বা বিষের সংস্পর্শে বিভিন্ন সক্কেত জ্ঞাপন করিত । সেই সকল 
পঙ্মীর মধো মার্জার, ময়ূর) * ময়না, পারাবত, নকুল, হরিণ, বক, কোকিল, তিতির 

পক্ষী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ময়না ও পারাব্রত প্রভৃতি পঙ্গী সর্প দেখিলেই উচ্চ চীৎকার 

করিয়া উঠে। বিষ সংস্পর্শে বক মুচ্ছ? যাঁয়। কোকিল মৃত্যুমুখে পতিত হয়) এবং বিষের 

গন্ধে তিতির পক্ষীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়। উঠে। নিশাস্তপ্রণিধি' প্রকরণে অন্তঃপুয়ের কর্তব্য 

বিষয়ে ফৌটিলয যে উপদেশ ্লিয়াছেন, তাহ! হইতে এতদ্বিষয় অবগত হওয়া যাঁধ। যথা,--. 

্ীবন্তীষ্বেতা মুক্ষকপুষ্পবন্নাকাভিরক্সীপে জাতন্তানখন্ত প্রতানেন বা গুপ্তং সর্প! 
.বিষাণি ঝ! ন গ্রসহস্তে। মাজ্জারময়ুরনকুলপৃঘতোৎসর্গসর্পান্ ভঙক্ষয়তি (গদসর্পান্ 
ভক্ষয়স্তি)। গুকশ-শারিক। তৃঙ্গরাজো ব| সর্পবিষশশ্কায়াং ক্রোশতি। জৌঞ্চে। বিষা- 

ত্যাশে মাগ্তি। গ্লায়তি জীবংজীবকঃ। ম্রিয়তে মভ্তকোকিলঃ। চকোরস্তাক্ষিণে। 
বিরজ্যেতে। ইত্যেবং অগ্নিবিষসর্পেভাঃ প্রতিকুর্বীত।*-__নিশান্তগ্রণিধিং, ৪০ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 

লর্গবিষ নিবারণের বিবিধ উপাঁয়-পরম্পর1 নিদ্ধীরণ এবং বিষপনীক্ষার গ্রগালী সমুহ-নির্দেশ 

য়ে বিশেষ বহুদর্শিতার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এবং 

পণ্ুচরিত্র-অধ্যন্ধনে পারদর্শিতা লাভ না|! করিলে, এতছ্িষয়ে সমাকরূপে জ্ঞান-সম্পন্ন হওয়। 

ষন্তবপর নহে । মহামতি কৌটিল্যের বিহিত পূর্বোক্ত বিধান-সমৃহ্ধ এবং উপদেশ-পরম্পর! 
ঠাহার প্রগাঢ় গাগ্খিতোর এবং সর্বশান্ত্রদশিতার প্ররুষ্ট পরিচয়। তাহার নীতি-সমূহের 
আলোচনার প্রতিপন্ন: হর, খু্ট-জম্মের প্রায় তিন শত পূর্বেও চিকিৎয়া-বিদ্যার সকল 
অঙ্গে প্র/চীন: ভাঙ্গত-শ্রে্ঠ আসনে সমাসীন ছিল। তখনও সর্বা-বিষয়ে তাহার মহীয়সী 
মহিম! দর্শন করিদ!..জগৎ বিশ্ব-বিমুদ্ধ হছইত। 

 রোগ-চিক্কিৎসারন্জন্ত চিকিৎসালল্ন, হাসপাতাল গ্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত কাটা ভেহজাগায, 

ভেষজ-টনযান,এরভৃতি 'নির্শিত হইয়াছিল; আর তৎসমুদাঁয় আবশ্তকীর় ভেবজাদিতে সর্ঝদ। 
পরিপূর্ণ থাকিত।--অর্থশাস্্রের আলোচনায় তাহা! প্রতিপন্ন হয়। 

এতদ্বাতীত সৈনিক বিভাগে স্বতন্ত্র চিকিৎসক ও স্বতন্ত্র ধাত্রী প্রভৃতির 

* “বাবস্থা বিছিভ _হুইদ্লাছিল,--অধপান্ত্র হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া 
কা । অস্ত্রচিকিৎসায়”চিকিৎসকগণ লে সমগ্ধ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, অথশাস্তরো্ত 

কারে | 

২ বিধান। 

“অন্্াদির নাম দৃষ্টে তাহা উপলন্ধি'হয়। : অর্থশাক্ের অন্তর্গত ছুর্গনিবেশঃ) আত্মরক্িতফ মূ, 

ছুটধুদ্ধ বলা, সীতাধাক্ষ' গ্রতৃতি অংশে চিকিংসা+সংক্রাস্ত বিবিধ উৎকর্ষের পরিচয় দেদীপ্যমান 
কামনায় নীতিসারে আহছ/-“চমুদ্গপৃষতোধনর্গে ন বসি ভূজগমা:।”। নমূরের বিদ্তুমানত। বুঝিলে, 

সর্গ দৃক 'পলায়দ করে4.।. ঠা 



জনহিতকর বিবিধ বিধানে আদর । ৪০. 

হছে । ছূর্গের কোন্ অংশে কোন্ জনপদ প্রতিটিত হইবে, সেই সেই জংশে কিরণ 
্াস্থ্যোঙ্গতির ব্যবস্থা! বিছিত হওয়া আবশ্বাক, তদালোচনায় ুর্গীনিবেশ। অংশে তেষজাগার 

প্রতিষ্ঠার পরিচয় আছে। তদ্বিষক্জে কৌটিল্য বলিয়াছেন, --£ভিত্তরপশ্চিমাং ভীগং পণ্য. 

তৈষজাগৃহস্, ; অথৎ।_-ছূর্গের উত্তর-পশ্চিম অংশ পণ্যাগার ও উৈষজ্যাগার প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইবে। সেই সকল ভৈষজ্যাগাযর ও পণ্যাগার প্রভৃতি ক্ষয়-ব্যয় অনুসারে নব 

নয ভেবে ও নব নব পণ্যসস্ভারে পরিপূর্ণ করিবে। ফলতঃ, একেবারে নিঃপেধিত হইয়া 
গেলে অভাব- অনুভব করিতে না হয়, কৌটিল্যের ভাহাই অভিগ্রায়। 'ছুর্গনিবেশ' প্রসঙ্গে 
অন্তান্ত ব্যবস্থা! বিছিত করিয়া! এতৎপন্বদ্ধে তিনি যাহ বলিয়াছেন, নিয়ে তাহা! প্রদত্ত হইল,-_ 

"তেষু পুষ্পকলবাটবগ্ডকেদায়ান্ ধান্তপণ্যনিশ্চয়াং*চ অনুজ্ঞাতাঃ ক্র, ৷ দশকুলীবাটং 

কুপস্থানং সপন্েহধান্তক্ষারলবণটভষজ্যশুফশাকযবসবল্ল,রতৃণকাষ্টলোহচমঙগারগা যু. 
বিষবিষাণবেণুবন্ধলসারদারুপ্রহরণাবরণাশ্মনিচয়াননেকবর্ধাপভোগসহান কারয়েখ। 
নবেনানবং শোধয়েৎ 1*- ছুর্গনিবেশঃ, ৫৬ম পৃষ্ঠা; ॥ "ভিষগভৈষজ্যাগারাদাশ্বাদ- 

বিশ্ুদ্ধমৌযধং গৃহীত্বা পাচকপোধকাভ্যামাত্মনা চ প্রতিস্বাস্ক রাজ্ে গ্রযচ্ছেৎ।” 

--আত্মরক্ষিতকম্, ৪৪ম পৃষ্ঠ! 
আধুর্কেদজ্ঞ সীতাধ্যক্ষ কর্তৃক অথব!| ভৈধজ্যবিগ্তায় পারদশণ ব্যক্তিগণের সাহায্যে ভৈষজা 
বপনের বিধি [বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যে ভূমি উত্তমরূপে অনেক বার বর্ধিত হইয়াছে, সেই তুমি 
ভৈষজ্যা্দি বপনের উপযোগী । ”গম্ধভৈষজ্যেশীরহীরক্ষেরপিওালুকাদীনাং যথাস্বং ভূমিযু চ 
্থাল্যাম্চ অনুপ্যাশ্চৌষধীসস্থাপয়েৎ।” তৈমজায বপনের পক্ষে স্থলভূষি প্রশস্ত । যেখানে বৌড্রবুষ্টি 
সমভাবে বর্ধিত হত) ভেষজ-বপনে সেই ভূমি বিশেষ উপযোগী । এতদ্বযাতীত রাজকীয় ভূ'মতে 
ভেষঙ্গাদি বপনের ব্যবস্থা! ছিল। “কুটযুদ্ধবিকল্লাঃ* অংশে অন্ত্রচিকিৎসার এবং সামরিক 
চিকিৎসকের ও ধাত্রী প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যার়। চিকিৎসকগণ শঙ্ত যন্ত্র, গেছ, অগদ, 
বন্ধ প্রহৃতি সঙ্গে লইয়া! সৈনাগণের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং ধাত্রীগণ অক্প- 
গানীব প্রন্থৃতি সহ তাঁহাদের অনুগামী হছইতেন।* পটিকিৎকাঃ শত্তযনত্রগদনেহবন্্রহণ্তাঃ 
্িযস্চান্পানরক্ষিণাপুরুষা ণামুদ্দর্ষণীয়! পৃষ্ঠতন্তিষটেযুঃ'_-( কৃটযুদ্ধবি কল্পা:) ৩৬৭ম পৃষ্ঠাঃ) রাজার 
চিকিৎসার ব্যবস্থা অন্যন্পপ। রাজা যে ওউধধ সেবন করিতেন, ভিষক প্রথমতঃ তাহা পরীক্ষা 
করিয়া দিতেন! তৎপরে পাঁচক তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতেন। তাহার পর 'পোষক* তাহা" 
আস্বাদন করিতেন। এইরূপে ওধধের বিশুদ্ধত| সপ্রমাণ হইলে সে ওুঁধধ রাজার সেবনের বিধি 
ছিল। মনগত্যাদির চিকিৎসা বিষয়ে যেরূপ বিবিধ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল, পশ্থাদির চিকিৎসা 
এবং ব্যাধি-নির্ণয়েরও বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। ফলতঃ) গ্রজাসাধারণের স্থাস্থ্যোরতি বিধানে 

এর়োগ-নিবারগ-কল্লে লে সময়ে যে বিশেষ আয়োজন চলছিল, তদ্বিষযে কোনও সন্দেহ নাই .- 
এতদংশে বর্ণিত শক্ত ও বহু অস্ত্রাচ কাদার ছুরিক। প্রভথাতর স্তায়। অগদ, মে প্রভাত মালিশ, 

প্রস্তুতি এবং বন্ত বাণ্ডেজ। চিকিৎসক ও ধাত্রীগণ এই নকল সরগ্রাম লইয়া নৈষ্তাগপের সহিত যুদ্ধকালে যুদ্ধক্ষেত্রে 
গমম করিতেন | সৈদ্কগণের চিকিৎসাদির জন্য বাহার! সুদক্ষেতে যাইতেদ। াহারা দাদা চিক্িৎস্ 

( 819 581850 ). বলিয়। অভিহিত ইইভে পারেন |. রী 



৪8০৮ ভারতবর্ধ । 

কাজোর স্বাস্থ্যোক্গতির এবং প্রজা-সধারণের রোগ-নিবারণ-ক্ষল্লে হিবিধ সুব্যবস্থা! আদর্শ 

ঝাজোর এক শ্রেষ্ঠ আদর্শ । চিকিৎসকের চিকিৎস!-সংক্রাস্ত বিবিধ বিধির প্রবর্তনায় মে আদর্শ 
পুর্ণ প্রকটিত। রোগ-প্রতিকারে অবহেলা করিলে সে সময় চিকিৎসকের 
দণ্ড হইত। অচিকিৎসায় ব! কুচিকিৎসায় প্রাণহানি ঘটিলে চিকিৎসক 

তাহার জবাবদিহি করিতেন। সংক্রামক বাধির বিষয় রাজার গোচর 

করিবার বিধি ছিল। সে বিধির অবহেলায় চিকিৎমকগণ বিবিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। প্রাণ- 

জাশে বদর্শিতা-লাভ সে সুদূর অভীতকালে বিশেষ দপ্ুণীয় অপরাধ মধ্যে পরিগণিত হইত। 
[চকিৎসকগণও ভাই রোগ-চিকিৎসাপ় ফোন৪ শৈথিল্য বা অবহেলা প্রকাশ করিতে 

পারিতেন না) সে সময়ে চিকিৎসা-বিভ।গ--রাজকীয় বিভাগের অস্তভূক্ত ছিল এবং 

রা্রবিধি অনুসা্$র & বিভাগের কার্ধ্য-প্রণালী তত্বাধধান কর! হইত। সে সময়ে রোগের 
পর্িটয়, চিকিৎসার বিবরণ এবং রোগীর নাম-ধাম-সগ্ঘলিত তাপিকা রাজকীয় কাঁধ্যাছে 
দাখিল করিবার নিঃম ছিল। সুতরাং চিকিৎসা-সংক্রান্ত সকল ক্রেটির বিষয় রাজা জানিতে 

পারিতেন এবং অপরাধের তারতম্য অনুসারে ক্রটি-বিচ্যাতির দ বিধান করিতেন। 

"ভিষঞঃ প্রাথাবাধিকমনাখ্যায়োপক্রমমানস্ত বিপত্বৌ পূর্বস্সাহসদগ্ুঃ। কর্মাপরোধেন 
বিপত। মধ্যমঃ কর্মমবধবৈপগুণ্যকরণে দণ্ডপারুদ্যুং বিস্তাৎ।*-_কারুকরক্ষণম, ২০২ পৃষ্ঠাঃ 

*চিকিৎসকঃ প্রচ্ছম্নরণ গ্রতী কারকারঘিতাপরমপথ্যকারিণং চ গৃহস্থামী চ নিবেগ্ক গোপস্থা 

নিবে্ভ গোপস্থাণিকয়োমুচোতান্তথ! তুগাদোষস্স্যাৎ ।*--নাগরক গ্রণিধি, ১৪৪ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 
চিকিৎসা-শৈথিলো রোগীর রোগ বুদ্ধি হইলেও চিকিৎসকের দণ্ড হইত * ভেষজাদিতে 

ভেজাল মশ্রিত করিলে যে দত্ডের বিধান ছিল,--ভেঙজাল-গ্রসঙ্গে তাহ উল্লিখিত হুইয়াছে। 

অর্থশান্ত্ে, “বৈদেহকরক্ষণন্” প্রসঙ্গেঃ কৌটিল্য সে বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। বছ জন! 

কীর্ণ নগরাদিতে শ্বাস্থা-রক্ষার যে সকল প্রয়াসের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে) তাহ1ও 

ফম কৃতিত্বের নিদর্শন নহে। মহামারী নিবারণের উপার-পরস্পরা নিদ্ধারণ-গ্রণ!ণী)ও 

বিশেষ গ্রশংলনীয়।॥ নগর-সহরাদির রাজপথে জল জমিলে, কর্দচানীদিগের দণ্ড হইভ। 

মন্দির, প্রাসাদ, তীথস্থান, জলাশয় গ্রভৃতিতে স্থাস্থ্যহানিকর কোনও কার্য করিলে 

দণ্ডের বিধান ছিল। নগরের মধ্যে মৃতদেহ বা অন্ত ফোনও প্রাণীর আস্থ-কন্কালাদ 

পতিত থাকিলে, রাজা তাহার দণ্ড বিধান 'করিতেন। মৃতদেহ নংবাহিত হইবার নির্দি 

'চিকিৎদকের 

দও-ব্যবন্থ।। 

, চিকিৎসকের শৈথিলা-বশতঃ রোগীর "পীড়া বৃদ্ধি হইলে অথব! তাহার সত হইলে চিকিৎসকগণ গুরুতর 

অপরাধে অপরাধী হুইতেন। সর্ধহতা-শান্্রে তন্বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এততগ্রসঙ্গে মনু ধলিয়াছেন।-- 

“টিকিৎসফানাং সর্কেষাং শিখ প্রচরভাং দমঃ। অমানুবেষু প্রথমে। মানুষেযু তু মধামঃ ॥ .. 
ভিষষৎণকের। মিখা। চিকিৎলা করিলে পণুচিকৎন! সমন্ধে তাহার (প্রথম সাহদ+ এবং মনুষ্য-চিকিৎস। বিধগ্জে। 

'মধাম সাংদ' দণ্ডের বিধি মনু বিহিত করিয়াছেন। যাল্ুবক্ষোর মতেও এই দণ্ডের বিধান বিহিত । 
তিন বলিয়াছেন,--চিকৎদক পশুদগকে মিধা। চিকিৎসা করিলে প্রথম সাহস, মন্ুযাকে মিখা। চিকিৎস| 
করিলে মধ্যম সাহস এব: রাঁজপুক্ুষকে মিধা| চিকিৎসা করিলে উত্তম দাহস দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। থা," 

 শতিবদিখ্যাচরন, ছাপার প্রথম ঘমমূ। মাসুষে সধাম, যাজমুছেষম' হমহ্ ও 



জনহিতকর বিবিধ বিধানে আদশ“। ৪০৯ 

ঃপ্ী/শাঁনপথ' ছিল। তথ্যতীত অন্ত রাগ্ত। দিয়! উহ! লইবার বিধি ছিল না। শ্শানপথ 

ভিন্ন অন্ত .পথে মৃতদেহ সংবাছিত হইলে, দণ্ড ভোগ করিতে হইত) 'আর, নির্দিষ্ট সম1ধি- 

স্থান আতিক্রম- করিয়া অন্ত স্থানে মৃতদেহ সমাধিস্থ করিলে স্বাস্থারক্ষার নির়ম-ভঙের অপরাধে 

রাজা দও-বিধান করিতেন। মহামারী উপস্থিত হইলে তাভার প্রতিকার বিধানে 

বিবিধ প্রয়্াদ চলিত। চিকিৎ্সকগণ তত্প্রদেশে ওধধ বিতরণের জন্য নিষুক্ত হইতেন, 
আর পুরোহিতগণ দেবদেবীর আরাধনায় নিরত থাকিতেন। অথশাস্ত্ের অন্তর্গত নাগর ক- 

গ্রণিধ' ও 'উপনিপাত প্রতি কার অংশ্বদ্ব্ন হইতে এতদ্বিষয়ক নীতি-সমূহ উদ্ধৃত হইল; যথা,_- 

“পাংনুন্তাসে রথ্যায়ামষ্টভাগে। দণ্ডঃ। পঙ্ষোদকসন্গিরোধে পাদাঃ। রাজমার্গে 

দ্বিগুণঃ | পুণ্যস্থ।নোদ কম্থানদেবগৃহরাজপরি গ্রহেযুপণোত্তরাবিষ্টাদ গাঃ। মৃতের দণ্ডাঃ | 

ভৈষজাব্যাধিভয়নিমিজুমদণ্ডাঃ। মার্জারশ্বনকুলসর্পপ্রেতানাং নগরস্যাস্তরুত্নর্গে ভ্রিপণে! 

দণ্ডঃ। থরো্রা্বতরাশ্বপশুপ্রেতানাং ঘটটপণঃ। মনুষ্যপ্রেতানাং পঞ্চাশৎপণঃ | মার্গ- 

বিপর্যাসে শবদ্ধারাগ্ভনয্নতশ.শবনির্ণ্নে পুর্বস্লাহনদ ও:। দ্বাস্থানাং দ্বিশতম্। শশা" 
লাদন্যত্র ন্যাসে দহনে চ দ্বাদশপণো। দও্ডঃ 1- নাগরক প্রণিধিঃ, ১৪৫ম পৃষ্ঠ1ঃ। 

পব্যাধিভয়মৌপনিষদিটকঃ প্রতীকারৈঃ প্রতিকুধুঃ। উষধৈশ্চিকিৎসকা:, শাস্তি প্রায় 
শ্চিত্ৈর্বা নিদ্ধতাপনাঃ। তেন মরকে] ব্যাথ্যাতঃ। তীর্থাভিষেচনং মহাকচ্ছবধধনং 
গবাং শ্মশান!বদেোহনং কবন্ধদহনং দেবরাত্রিং চ কারয়েৎ। পশুব্যাধিমরকে স্থানান্তথ- 

নীরাজনং স্বদৈবতপুজনং চ কারয়েখ। হুর্ভিক্ষে রাজ! বীজ্ভক্তোপগৃহং কৃত্বাহসু- 
গ্রহং কুর্ধযাৎ। ছুর্গতকম বা তক্তামুগ্রহেণ ভক্তসংবিভাগং বা দ্শনিক্ষেপং বা।” 

পু _উপনিপাতপ্রতিকারঃ, ২০৬ম--২০৭ম পুষ্ঠাঃ | 
সহর-সংক্রান্ত অথশাস্ত্রেরে এই সকল বিধান কতকাংশে আধুনিক মিউনিসিপাল 

ব্যবস্থার অনুর? বণিয়! বুঝা যায়। দেশের স্বাস্থ্যোন্গতির জন্ত যত প্রকার উপার অবলম্বন 

আবগক, সে সময়ে তাহার সকলই উদ্ভাবিত ও প্রবস্তিত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ, মহামারী 
প্রভৃতি সহজে ও অল্প সময়ে নিবারিত হওয়ায় লোকে শান্তিনথে কালযাপন করিত। 

মৃতপরীক্ষা, শব-ব্যবচ্ছেদ _চিকিৎপা-শান্ত্রের একটা প্রধান অঙ্গ । অর্থশাস্ত্রের আলোচনার 

প্রতিপন্ন হুয়»--প্রাচীন ভারতে শববাবস্থেদের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তদুদোশ্ত সাধনে 

ৃ বিবিধ অস্ত্র-যন্ত্রাদির পরিচয় অর্থশান্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। অর্থশান্ত্রের 
পরীক্ষ।।  “কুটযুদ্ধবিকল্লাঃ। অংশে যে শশ্ত্রের ও যন্ত্রের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, 

পু শবব্যবচ্ছেদে এবং অস্ত্র-চিকিৎসা় সেই সকল শন্ত্র ও যন্ত্র বাবন্ৃত্ 

হইত। 'আশ্তমৃতকপনীক্ষ//_-শবব্যবচ্ছেদ এবং মৃত্রপরীক্ষা সন্ধে নিয়োজিত হইয়ছে। 

এ অংশের আলোচনায় বুঝ! যায়, তৎকালে মুতপরীক্ষার ও শবব্যবচ্ছেদের জন্ত মরগ, 

বা মুতপরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজ্যের প্রতি নগরে উহ! নিন্মিত হইয়াছিল। 
সনেহজনক মৃত্যুজনিত শব সেখানে পরীক্ষা করা হইত।: উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলে 

ঝ| জলে ডুবিম্না মরিলে সে শব ব্যবচ্ছেগাগারে সংবাহিত হইবার বিধি ছিল; শ্বাম- 
গ্রখাম-রোধে যত প্রকার মৃত সংঘটিত হইতে পারে, সকল স্থলেই শবদেহছ পরীক্ষার 

৬৯৫২. 



8১৩ ভারতবর্ষ । 

জন্য পরীক্ষাগারে আন। হইত। পচলাদি নিবারণ জন্ত শবদেছ তৈলে বা তৈলমর় পদার্থে 

পিক্ত করিবার বিধি অথশাস্ত্রে বিধিবন্ধ আছে। বিষভক্ষণে যাহার! প্রাণত্যাগ করিত, 
বং যাহারা অআংত্মহত্যা কিয় মরিত, তাহাদের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদাগারে আনিবার বিধি 

ছিল। শবদেহ উপস্থিত হইলেই চিকিৎসকগণ তাহা পরীক্ষা! করিতেন। বিভিন্ন প্রবার 

মৃতুর বিভিম্নরূপ লক্ষণ-সমূহ পর্যবেক্ষণ করিক্! তাহারা মৃত্যুর কারণ নিদ্দেশ করিবার 

প্রথাস পাইতেন। শবপরীক্ষায় অবৈধউপায়-জরনিত মৃত্যুর বিষয় সগ্রমাণ হইলে, তাহ। বিছা 

আমলে আদিত। শবপরীঞ্গ। বিষ্নক এবং মৃতুার কারণ নির্ধারণ সংক্রান্ত কৌটিল্যেয 

বিধি, অর্থশান্ত্রের “আশুমৃতকপরীক্ষা” প্রকরণ হইতে নিয়ে উদ্ধৃত কর! হইল; যথ১-_ 

"টতলাভ্যক্তমাশুমুতকং পরীক্ষেত__নিীশমূত্রপুরীষং বাতপুর্ণকোষ্টত্বককং শুণপাদপা ধি- 
:মুদ্মীলিভাক্ষং সব্যঞনকণ্ং পীড়ন[নরুদ্ধোচ্ছসহতং বিদ্যা ৎ॥ তমেব সম্কুচিতবাহুণকৃথি- 
-মুদ্বন্কহতং বিস্তাৎ॥ শুলপাণিপাপোদরমপগতাক্ষমুদ্বৃত্তনাভিমবরোপিতং বিস্তাৎ ॥ 

নিশ্ুদ্ধ গুদক্ষং সন্দইজিহবএাধাতোদরমুদকৃহতং বিদ্ত/ৎ॥ শোণিতান্থসিক্তং ভগ্াওক্সগাঙ্জং 

কাষ্টে রশ্মিভিবা! হতং বিস্তাৎ॥ সম্তপ্শ্কুটিতগৃজং বিক্ষিপ্তং বিদ্যাৎ॥ শ্তাবপাণিপাদ- 

দণ্ডনথং শিথিলমাংসরোমচমণণং ফেনোপদিগ্মুখং বিষহতং বিগ্যাৎ॥ তমেব সশো- 

গিতদংশং সর্প কীটহতং বি্যাৎ॥ বিক্ষিপ্ত বন্ত্গাত্রমতিবাংতবিরিক্তং মদনযোগহতং 
বিদ্াৎ॥ অতোহন্ততমেন কারণেন হতং হত্ব! ব| দগুভয়াদুদ্বদ্দ নিকৃত্তকং বিদ্যাৎ ॥ 

বিষহতম্য ভোজনশেষং পয়্োভিঃ পরীক্ষেত। হৃদয়াহ্দ্ধত্যাগ্সো গ্রন্দপধং চিউচিটায়" 
দিজ্্ধনবর্ণং বা ছ্রেষঘুক্ং বিদা।ৎ ॥ দগ্ধন্ত হদযমদগ্ধং দৃষটা বাতস্ত পরিচারকজনং ব! 
'দগ্ডাপারুত্য!'দতিমার্গেত ॥  হুখখোপহতমন্যপ্রসক্তং বা স্ত্রীজনং দায়নিবৃতিভ্্রীজনাপি- 

মন্তারং বা বন্ধুম্। তদেব হতোগ্বন্ধস্য পরীক্ষেত। স্বয়মুদবদ্ধন্ত বা বিপ্রকারমযুক্তং মার্গেত। 

র্বেধাং বা স্ত্রীদায়াদ্যদোষঃ, কমস্পধণ প্রতিপক্ষদেষঃ পণ্যসংস্থ। পমবায়ো ব! বিবাদ- 

'পদানামন্ততমদ্ব। রোষস্থানং ) রোষনিমিত্ো ঘাতঃ॥ শ্বয়মাদিষ্টপুক্ণবৈর্বা চোরৈররথনিমিত্তং 

মা দৃশ্াদগ্তবৈরিভির্ব। হতম্ত ঘাতমাসয়েভাঃ পরীক্ষেত যেনাহৃভস্পহস্থিতঃ প্রস্থিতে। হত" 
ছুমিমানীতি! বা, তমনুযুগ্রীভ। যে চান্ত ছতভূমা বাসর়চরাস্তানেটককশঃ পৃচ্ছেৎ 'কেনা 

জমিহানীতো বা কম্দশস্থঃ সঙ্গুহমানঃ উদ্বিগ্লো! ব! যুস্মাভিদৃণিঃ ইতি তে বথ। করযুস্তথা- 

হুনুতুশীত ॥*--চতুথ খণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, আ[শুমুতক পরীক্ষাঃ, ২১৫ম--২১৭ম পৃষ্ঠাঃ | 

রোগ-নিবারণ-কল্পে স্বাস্থ্যোযসতির ব্যবস্থ।য় যে প্র্কষ্ট আদেশর পরিচয় পাই, ছুর্ভিক্ষ ও 

হন্তাদ নিবারণ কল্পে বিবিধ বিধির প্রবর্তনার়ও সে আদ দেদীপামান। ছঙিক্ষ 

দূরীকরণে রাজপুরুষদিগের যেন্ধপ কতকগুলি কর্তব্য নির্দিষ্ট ছিল, রাজার 

প্রতিও. তেমনি কর্তক গুলি কর্তব্য.সম্পাদনের আদেশ বিহিত হুইয়াছিল। 

ক রাজকীয় কোবাগারে রাজশ্বের সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার শল্ত সঞ্চিত 

হইত। কৌটিলা বিছিত করিয্পাছিলেন ধে, সেই সকল শঙ্বের অদ্ধাংশ হুর্ভিক্ষ-নিবারণ 

কল্পে ব্গিত হইবে। রাজফোধে অথনঞচয়েও তরদ্দপ ব্যবস্থ। বিহিত হইয়াছিল। হুর্িক্ষের 

ল্ম শত্তদির বীজ পর্থন্ত মিলিত না। গ্রাচুণ শগ্েৎপাদন জন্ত রা পন ফোহাগ।। 

হুর্ভিক্ষ, 
(নিবারথে। 
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হইতে এন্তবীজ সরবরাহ করিতেন। কোনও গঁদেশে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, ততপ্রদেশে 

রাঁজ-আদেশে দূর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহাযোর ব্যবস্থা! হইত। পীড়িতগণের কেহ মজজুরাদির, 
ফার্যো নিযুক্ত হইত, কাহাকেও ব! বিনা-পরিশ্রমে সাহায্য দিবার, ব্যবস্থা ছিল। ছর্ডিক্ষ- 

পীড়িত বাক্তিগণকে কখনও কখনও, ভিক্কদেশে লইয়। যাইবারও বলোবস্ত হইত 

অবস্থ/-বিশেষে রাজ! মিআররাজগণের, সাহাধ্য গ্রহণ করিতেন, . সম্পন্ন গৃহস্থগণের নিকট: 

হইতেও সাহাযা লওয়। হইত। এতঘ্যতীত সমুদ্র বা নদী তীরে নূতন বসতি স্থাপন 

ফরাইয়! রাজা তথায় শসোৎপাদ্বনের বারস্থ। করিয়! দিতেন; কিংব। বহুশহ্বপূর্ণ জনপক্ে 

দুর্ভিক্পীড়িতদিগকে স্থানান্তরিত কর! হুইত্ত | ছুর্ভিক্ষ নিবারণ-কল্পে যেন্ধূপ বিবিধ উপান্ 

অবলশ্বন করা. হইত, জলপ্লীবন. হইতে জনসাধারণের রক্ষণোপযোগী সেইরূপ উপায়-পরস্পর 

নির্দিষ্ট হুইয়াছিল। নদীতীরে যাহার! বাস করিত, জলপ্র(বনের দম্তাবন! বুঝিপ্া তাহাদিগকে 

পূর্ব হইতে সতর্ধ করিয়। দেওয! হইত। রাঞ্জাদেশে তাহার! জলপ্রাবনের পূর্যেই নদী 
তীর পরিত্যাগ, করিয়া উচ্চ ভূমিতে আশ্রন গ্রহণ করিত। যাহাদের নৌ”যানাদি ছিল; 
আকন্মিক বিপদে সহায়তার অন্ত রাজ! তাহাদের গ্রতি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। 

অগণান্ের হন্ধর্দত দকোষ্ঠাগারাধ্ক্ষণ এবং উপনিপাত প্রতিকার, প্রসঙ্গে কৌটিল্য সে 

ফূকল বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নিষ্কে তাঁহার কতকগুলি গ্রদান কর! হইল; যথা, 

“বিক্ষেপব্যাধিতাস্তরারস্তশেষং চ ব্যস্গ্রত্যায়ঃ1”-_কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষঃ, ৯ম পৃষ্ঠাঃ । 

পছুর্ভিক্ষে রাজ] বীজভক্তোপগৃহং কৃত্বাইন্থগ্রহং কুর্ধযাৎ। দুর্গ তকর্ম বা ভক্তানুরহেণ 

ক্জসংবিভাগং বা দেশনিক্ষেপং বা । মিত্রাণি কা বাপাশ্রয়েখ। কর্শনং বমনং ব 

কুর্যযাৎ | মিশ্পন্নসস্যমন্তবিষয়ং বা জনপদে! যায়াৎ। সমুদ্রসরস্তটাকানি বা সং* 

শ্রয়েৎ। ধান্তশাকমূলফলাবাপান্ সেতুষু কুষীত। মৃগপশ্ডপক্ষিব্যালমতত্যায়স্তান্ 
ব11৮-উপনিপাতপ্রতীকারঃ, ২০৭ম পৃষ্ঠা ।***পবর্ষাাত্রমন্থপগ্রামাঃ পুষবেলামুৎ- 

স্থদ্যঃ বসেষুঃ। কাষ্ঠবেণুনাবশ্চ।পগৃহ্রীমুং ।*--উপনিপাত প্রতিকার?) ২*৬ম পৃষ্ঠ | 

ফীটপতঙ্গমৃষিকাদির উপদ্রব নিবারণেরও ব্যবস্থ। হুইয়াছিল। যুষিকের উপদ্রব নিষায়ণে 

মার্ডার ও নকুল রক্ষার বিধি-_-প্মুষিকতয়ে মার্জারনকুলোংসর্জ:*--( উপনিপাতগ্রতিকার:,. 

২০৭ম পৃষ্টা! )। মুধিকাদির উপদ্রব নিবারণে যে ব্যবস্থা! বিহিত, কীট-পতঙগাদি সম্থদ্েও সেই: 

বিধি বিধিবদ্ধ আছে। ব্যাপ্রভয়-নিবারণে বিষ গয়োগের ব্যবস্থ। বিহিত হইয়াছে; যথা১--- 

“লুন্ধকাঃ শ্বগণিনো বা কুটগ্ররাবপাতৈশ্চরেযুং। আবরণিনঃ শন্ত্রপাণযোধ্যালানভিহ্গাঃ । 
অনভিসতুদ্বাদশপণো দণ্ডঃ। দল এব লাভে। ব্যালঘ।তিন2।*--( উপনিপাত প্রতিকার, ২*৭ম, 

পৃষ্টা; ॥) জনহিতকর এবিধ বিবিধ বিধানের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিভয়্নিবারণের বিবিধ প্রয্নাসপ্ত 

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সে সমক্কে কাষ্ঠ-ছবার! গৃহ-নির্মাণের প্রথ। প্রচলিত ছিল। সে গৃছ 
সহজেই অগ্িদগ্চ হইতে পারিত। অগ্নি-ভর় নিবারণের জন্ত এবং গৃহাদির নিরপদ-কনে, 

অথশান্ত্রে তাই বিবিধ প্ররগ্নাস দেখিতে পাই। অগ্নি-প্রতিকার সম্বন্ধে অধপাস্ত্বের নাগ 
রকপ্রণিধি' অংশে বিশেষ বিশেষ নিয়মের উল্লেখ আঁছে। তাহায় কয়েকটা এই,-- 

পকগিগ্রতিকারং চ প্রীঙ্গে মধাময়োরহুস্তুর্ভ।গয়োঃ অ্টকাগোহঝিদপ্তঃ | বহিধি- 
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শ্রণং ব' ধু? | পাদ: পঞ্চঘ্টীনাং কুস্তদ্রোণীপিশ্রেণীপরশুশূর্পান্ুশ কচ গ্রহণীদূতীনাং ৮ 

অকরণে! তৃণকটচ্ছন্ান্যপনয়েৎ। জ্অগ্নিজীবিন একন্থান্ বাঁসয়েৎ। দ্বগৃহগ্রদ্বারেষু গৃ- 

স্বামিনো বসেযুঃ । অসংগাঁতিনো। রাঁত্রৌ রথ্যাস্থু কটব্রজাস্সহত্ং তিষ্টেমুঃ । চতুষ্পথ- 

দ্বারে রাজপরিগ্রহ্থেযু চ। প্রদীপ্ুমনভিধাবতো গৃহত্বামিনো! দ্বাদখপণো দঃ | যট্- 

পণে! বিক্রয়িণঃ | পপ্রমাদাদদীপ্ডেষু চতুষ্পধাশৎপণে। দণ্ডঃ| গ্রদীপিকোহগ্রিনা বধাঃ। 

পাংনুন্াসে রথায়াম্রভাগে! দণ্ডঃ1”--নাগরক প্রণিধিঃ, ১৪৫ম পৃষ্ঠাঃ ।***পগ্রীষ্মে বছি- 

রধিআপণং গ্রামাঃ কুযুঃ । দশমূলীসংগ্রহেণাধিষ্টিতা বা। নাগরিক 'প্রণিধাবগ্নি গ্রতিষেধো 

ব্যাথ্াতঃ। নিশাস্ত গ্রণিধৌ রাঁজপরিগ্রছে চ।”-_-উপনিপাঁতগ্রাতীকারঃ, ২০৫ম পৃষ্ঠাঃ 
গ্রীষ্মকালে অগ্নির আশঙ্ক। অধিক! অগ্নির উপদ্রব সেই সময়েই গ্রবল হয়। সেই জন্ত 
দিনমানকে চাঁরি ভাগে বিশুক্ত করিয়া উত্ভার মগ্যবর্তী ছুই ভাগে অগ্নি গুজ্বলিত করা 

কৌটিল্য নিষেধ করিয়াছেন। সে আদেশ অপালনে এক পণের অষ্টমাংশ দণ্ড বিহিত 
হইয়াছে । অগ্নিভয়-নিবারণ-কল্লে প্রতি গৃহস্থফে পীচটা কলসী বা জলপাত্র, কুস্ত, ড্রোণ, 

আরোহণী, পরশু, শুর্প, অঙ্কুশ, কচ ও গ্রহণী এবং চর্ঘের থলি রাখিতে হইত।* যে 

গৃচস্থের গৃহে অগ্নি-নির্দাপণোপযোগী এ দকল সরঞ্রাম না থাকিত, তিনি এক পণের চতুর্থাংশ 

আঅথদথে দঙ্ডিভ হইতেন। যিনি এ সকল দ্রব্য সংরক্ষণে অলমণ? তিনি খড়তৃণাদি 
দ্বারা গৃহ নিন্দাণ করিতে পারিতেন না। বৃহৎ রাজপথে, চৌমাথায় এবং প্রাসাদ ও 

রাজকীয় কার্য্যালয় লন্মুথে শ্রেণিবন্ধভাবে বহু কলসী সংরক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। 
কাহারও গৃহ অগ্নি-সংযুক্ত হইলে, সমবেত চেষ্টায় তাহ! নির্ধাপিত করিতে হইত। 

অগ্নি-নির্বাণে সহায়ত না করিলে, দ্বাদশ পণ অথণ্ডে দিত হইবার বিধি। অসাবধানত! 

বশত; কাহারও গৃহে'আগ্ন-সংযোগ করিলে, চতুঃপঞ্চাশৎ পণ অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইত। 

ইচ্ছাপূর্বক এরূপ অগ্নি প্রদান করিলে তাহাকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিবার বাবস্থা ছিল। 

যিনি গৃহস্থামী, তাঁহাকে গৃহের দ্বার-সারিধো রাত্রিযাপন করিবার বিধি ছিল। সহ" 

« অগ্িওয়-নিবারণে 'দশমূলী সংগ্রহ অর্থ।ৎ কলদী প্রভৃতি সংরক্ষ প্রতি গৃহস্থের একান্ত কর্তবা বলিয়! 

নিদ্দিষ্টি হইয়াছে। ঘট ও কুন্ত জলসেচন জন্য রক্ষিত হওয়ার বিখি। দ্রোণী--কাউর্শনন্দিত জলাধার ) গৃহ্- 
স্বারে উহ! সংরক্ষিত হইত। নিংশ্রেণী--গৃহশীর্ধে গমন করিবার সিড়ি বামই। পরশু-কুঠার ; গৃছের কড়ি 
প্রভৃতি ছেদন জন্থ বাবহাত হইত | অঙ্ক,শ--সাড়াশীর গ্যায় হস্্রবিশেষ। অগ্নিদগ্ধ কাঠ্ঠাদি স্্রানাস্তরিত করিবার 

জন্ত এবং নিয়ে জনয়নোদ্দশ্ঠে বাবহৃত হইত।। শূর্প--ধৃম-নিঃসারণ জন্য ফুৎকার দিবার মন্ত্র। কর্ণকাঁর ও ম্ব্ণকার 
প্রস্থৃতি অগ্নি প্রহালন জন্য ষে ফুৎকার দিবার যন্ত্র বাবহার করে শুর্পণ অনেকাংশে সেই প্রকার। কচ--দড়ি 

প্রভৃতি । গ্রহণী--ইহার আকার ঝড়ি প্রস্তুতির মত। ভাড়ার হইতে ভ্রবাজাত স্থানান্তরিত করিবার পাত্র-ধিশেষ। 
ছতি--চামড়ার ব্যাগের মত। উহাও ভ্রবাজাত স্থানাস্তনিত করিবার উদ্দেস্ঠে ব্যবহৃত হইত। আজি-কালি 
প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতেই 'দশমূলীরঃ অধিকাংশ দ্রব্য সংরক্ষিত হুয়। প্রাচীন কালে যেমন দৃশমূলী সংগ্রহ প্রতি 

গৃহগ্থের প্রধান কর্তধা বঁলিয়। নির্দিষ্ট ছিল, আর সে কর্তব্য অপালনে দও ভোগ করিতে হইত; এখন সে 

মন্থদ্ধে সে্প কঠোর বিধি প্রবর্তিত নাই। দৃশধুলীর স্তর্গত কুঠারাধি পাড়াগীয়ের প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতেই 
সংরক্ষিত হয়; মই, কলসী, ঝুড়ি প্রচ্থতিও সকলেই রাখিয়। থাকেন। অধুন। সহয় নগরাদিতে গুচাবিশেষে 
দশমুলীর অধিকাংশ ভ্রবা সংগ্রহের প্রথা আছে। 



জনহিতকর বিবিধ বিধানে আঁদরশ। ৪১৩ 

নগরাদিতে চাঁলাঘর প্রভৃতি নির্মাণের আদেশ ছিল না। দহনশীল যে সকল বস্তু 

সচজে অগ্নিসংঘক্ হয়, সেক়প উপাদানে সহর-মধ্যে গৃহাদি নির্মাণ অর্থশান্্রের বিধান 

মতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। 

জনহিতকর বিধান প্রসঙ্গে মিতাচার, জাঁগীর ও ব্রদ্গোত্তর প্রভৃতি দান, বন্দীর মুক্তি 

গ্রভৃত প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে মদ্যাদি মাদক দ্রব্য 

সরবরাহের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এদিকে মাদক-দ্রবা-সেবনে দণ্ডের 
ভিড বাবস্থাও বিছিত দেখিতে পাই | সওয়া কাচ্চা বাঁ এক প্রস্থের অধিক 

মদা এক ব্যক্তির নিকট বিক্রপ্ন করিবার বিধি ছিল না। পাশাপাশি 

ভাবে এক সঙ্গে কতকগুলি মদের দোকান রাজ্যের কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। মাদক দ্রব্য 

বিক্রয়ে অথশাস্ত্ের “মরাধ্যক্ষঃ এবং ॥বাক্যকম্মীহযোগহ প্রসঙ্গে যে সকল বিধি বিধিবদ্ধ 

আছেঃ তাহা লঙ্ঘন করিলে দর্ডের বিধান ছিল। 'নুরাধাক্ষ' গ্রসঙল্গে (১১৯ম পৃষ্ঠাঃ) 

অথশান্ত্রকার বলিয়াছেন,---"একমুখমনেকমুখং বা বিক্রয়ক্রয়বশেন বাঁ ষটছতমতায়মন্তাত্র 

কতৃক্রেতৃবিক্রেতৃণাং স্থাপয়েৎঃ গ্রামাদনির্ণয়নমসম্পাতং চ।” অথশান্ত্রের হুরাধ্যক্ষ ব্যবস্থা 

কৌটিল্োর অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেদীপামা'ন রহিয়াছে । ব্রাঙ্গণ ও তপশ্থিগণকে ব্রহ্ষোত্র, 
দানে পরিতুষ্ট করা হইত, আর রাক্বকম্মচারী জায়গীর লাভ করিয়া! সন্তষ্ট হইতেন,-_-অর্থ 
শাস্ত্রের “ভূমিছদ্রবিধান' এবং “ভূতাভরণীয়' অংশদ্বয়ে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়; যথ|-ু 

"প্রদ্িষ্টাভয়স্থাবরজঙ্গমানি চ ব্রাঙ্মণেভো! ব্রচ্মসোমারণ্যানি তপোবনানি চ, ? 

তপন্থিভ্যা গোত্র(ত)পরাণি গ্রযচ্ছেৎ।”--ভুমিছিদ্রবিধানম্) ৪৯ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 

কর্তব্য-সম্পাদন-কালে কর্ধচারীর মৃত্া হইলে তাহার পুত্রপরিজনের ভরপপোষণাথ রাজা 

তাহাদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতেন। মুত বাক্তির পরিবার মধ্যে কেহ পীড়িত থাকিলে 
তাহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইত। অর্থাভাবে রাজার নিকট আবেদন করিলে, 

রাজা কর্ম্মচারীদিগের সাহায্য করিতেন, অবস্থা-বিশেষে তাহারা বন উপবন গৃহপালিত পণ্ড 

বা জমীজম1 পারিতোধিকরূপে প্রাপ্ত হইতেন। পর্দানসীন স্ত্রীলোক দিগের অন্ভাব অভিযোগ 

 জানিবার জন্ত স্ত্রীলোকগণ দূতরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তীঁহার! অন্দরে অনরে ঘৃরিয়া রাজার 
নিকট সকল তথ্য বিবৃত করিতেন। অর্থশাস্ত্রের 'ভূত্যভরণীয়” গ্রকরণ (২৪৫ম পৃষ্ঠাঃ) এই 

সকল বিধি-বিধানে নিয়োজিত। এ পরিচ্ছেদের কিছদংশ নিয়ে উদ্ভূত করা হইল) যথা, 
গাত্বগাচাামন্ত্রিপুরোহিতসেনাপতিযুবরাজরাজমাতৃরাজমহিদ্যোহষ্টচত্বারিংশত- 

সাহম্রা। এতাবত! ভরণেনানাম্বদ্যত্বমকোপকং চৈষাং ভবতি। দৈধারি- 

কাস্তর্বংশিক প্রশাভৃলমাহর্তূসনিধাতারশ্চতুবিংশতিপাহনাঃ। এতাবভা কর্ণ! 

ভবস্তি। কুমারকুমারমাতৃনায়কাপৌরব্যবহারিককা্মান্তিকমন্ত্রিপরিষন্তাস্্ীস্ত- 

পালাস্তপালাশ্চ দ্বাদশসাহম্রাঃ । স্বামিপরিবন্ধবল সহায়! হোতাবত। ভবস্তি।- 

শ্রেণীমুখ্য। হস্ত্যস্বরথমুখ্যাঃ প্রদেষ্টারশ্চ অষ্টসাহআঃ। স্ববর্গানু কর্ষিদী হোেক্তাৰ্ত! 

ভবস্তি /***কর্দমন্থ মৃতানাং পুত্র্দারা তক্তবেতনং লভেরন্। বালবৃদ্ধব্যা ধিতা- 

শৈযামনুগ্রাহা!। গ্রেতব্যাধিতস্থৃতিকাকৃত্যেযু চৈষাম্থানকর্ম কুর্ধীৎ |: 



8১৪ | ভারতবর্ষ । 

রাজার জন্মদিন উপলক্ষে বনিগণকে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা ছিল! কখনও কখনও বালক; 

পীড়িত এবং বৃদ্ধ বন্দিগণকে তাহাদের দণ্ডকাল শেষ হইবার পূর্বেই মুক্তি দেওয়া হইত। 
এতদ্বাতীত বন্দিশালায় যাহার! নির্দল চরিত্রের পরিচয় দিতে পারিত, তাহারাও মুক্তিলাভ 

করিত। রাজার জন্মদিন ভিন্ন যুবরাজ-নির্ববাচন-কালে এবং রাজপুত্রাদির জন্মোৎসব উপলক্ষে 

এইবূপ বিধি বিহিত হইয়াছিল। এতন্বিষয়ে কৌটিল্যের উক্তি নিয়ে উদ্ধত হইল; বথা,-_. 

প্বন্ধনাগায়ে চ বালবুদ্ধব্যাধিতানাথানাং চ জাতনক্ষত্রপৌর্ণ- 

মামীযু বিসর্গ: ৷ পুণ্যশীলাস্সময়ান্থবন্ধ! বা দোষনিক্রমং দহ্যাঃ। 

দিবসে পঞ্চরত্রে বা বন্ধনস্থান্ বিশোধয়েৎ। কর্মণা কায়দণ্ডেন হিরণ্যাহুগ্রহেণ বা ॥ 
অপুর্ববদেশ।ধিগমে ঘুবরাজাভিযেচনে। পুত্রজ্ন্মনি বা মোক্ষে| বন্ধন বিধীয়তে ॥* 

-_অর্থশান্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ড (নাগরক প্রণিধিঃ, ১৪৬ম--১৪৭ম, পৃষ্ঠাঃ 1) 

নুতন দেশ জয় হইলেও .বন্দিদিগের মুক্তির ব্যবস্থা! হইত,--অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় এইরূপ 
প্রাঙপন্ন হয়। জনহছিতকর বিবিধ অনুষ্ঠানে রাজ্যের সুখৈশ্বর্ধা বর্ধন করা রাজার একমাজজ 

লঙ্গ্য ছিল। যেমন তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা, তেমনি তাহার পুরস্কারের বিধান। গ্রাম-সমুহ্থে 

অসহায় বালক-্বালিকাগণের রক্ষার ভার রাজ! গ্রামবুদ্ধগণের প্রতি গ্যনম্ত করিয়াছিলেন, 

বিভিন্ন জনপদের জনসমূহের সুথন্বাস্থ্যের বিধানে তাহাদের গ্রীতিশ্রদ্ধাভাজন হুইয়াছিলেন। 
ফলতঃ, জনহিতকর বিবিধ বিধানের প্রবর্তনায় এবং নুশাসন-সুপালনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ 

প্রতিষ্ঠায়, সে রাজ্য গৌরবের তুঙ্গ শূঙ্গে আরোহণ করিয়াছিল। 
হিন্দুগণ সর্ধববিষ্ায় বিশারদ ছিলেন। কিবা চিকিৎসা-বিদা1, কিব| ব্যবহার-বিধানঃ 

কিবা কলা-বিদ্যা, কিবা খনিজ-বিদ্যা, কিবা জ্যোতির্বিজ্ঞান--সব্ব বিষয়ে সর্বত্র তাহাদের 

অপামান্ত জ্ঞান-গবেষণার পরিচয় দেদীপামান। থনিজ-বিদ্যায় তাছার। 

যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, «পৃথিবীর ইতিহাসের তৃতীয় থণ্ডে তাহ! 

বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে । খুইজন্মের তিন শতাধিক বৎসর 

পূর্ববর্তী অর্থশান্ত্রেও দে পরিচয় পূর্ণ-গ্রকটিত রহিয়াছে । গণকা ধ্য-বিভাগের স্শৃঙ্খলা-বিধানে 

কৌটিল্য বিবিধ বিধির প্রবর্তন করিয়াছেন। থনিজ-বিদ্যায় ছিন্দুগণ সে সময়ে যেমন 

কাতত্বের পরাকাষ্ঠ। গ্রদর্শন করিয়াছিলেন; পন্নঃপ্রণালী গ্রহ্থতি খননে দেশের সর্ব জল- 

সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়। তেমনি দেশ-হিতৈষেগার গ্রতৃত পরিচয় দিয়।ছিলেন। কৌটিজোর 

হুধ্যবস্থায় বারুণ-ভূমি, বাণিজ্যপথ, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি খনন করা হইয়াছিল। চিকিৎসাদির 

স্ধ্যবস্থার এবং কলকারাখানাি স্থাপনেসে রাজ্যের গৌরব প্রতিষ্ট। অশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

হিল্দুগণ যে বাুর্বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অথশান্্র হইতে তছিবয়ে কয়েকটা পৃষ্টাস্তের 

স্ল্লেখ করিতেছি । “সীতাধ্যক্ষ প্রকরণে এই সকল বিষন্ন ব্যাখ্যাত হইয়াছে । কোন্ মেঘে 

কিরূপ বর্ষণ হয়, কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ বারি পতিত হুইয়! থাকে, অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত 

- ডাধাক্ষা' অধ্যাঞ্জে তহিষয় পরিবর্ণিত আছে। নিয়ে তাহার কতকাংশ উদ্ধার কর! হইল,-. 

*যোড়পত্রেণং জাঙজালানাং বর্ষপগ্রমাণমধ্যধ মানুপান!ং দ্বেশবাপানামধত্রয়োদশাশ্মকান।ং 

অযোবিংশতিরবন্ীনামমিতমপরাস্তানাং হৈমন্যানাং চ কুল্যাবাপানাং চ কাঁলতঃ। বর্ষ, 

বাুয়ুজ্ঞান | 
(0191০010198) 



জনহিতকর বিবিধ বিধানে আদ্শ+। ৪১৫ 

বিভাগঃ পুর্বপশ্চিমমাসয়োঃ, তৌ জরিভাগৌ। মধ্যময়োঃ দুষমান্গপম্। তন্ভতোপলব্িবৃহ- 

স্পতেন্স্থানগমনগর্ভাধানেভাঃ শুক্রোদয়াস্ত ময়চারেভাঃ হুর্ধস্ত প্রক্কৃতিবৈক্ক তাচ্চ। 

নূর্ধযাদ্বিজসিদ্ধিঃ | বৃহস্পতেস্সদ্যানাং স্তম্বকরিতা। শুক্রাদৃবৃষ্টিরিতি। ভ্রয়সপ্তা- 

হিক! মেঘ! অশীতিঃ কণশীকরাঃ। হষ্টিরাতপমেঘ।নাং এষা বুষ্টিস্বমাহিত1 ॥ বাত" 

মাতপয়োগং চ | বিভজনতত বর্ষতি + ভ্রীন্ কর্ষকাংশ্চ জনয়ন্ তঙ্জ সম্ত।গমে! প্রবঃ-।* 

” -_-সীতাধ্যক্ষঃ, ১১৫ম--১১৬ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 

জাদাল- "দেশে যোড়শ দ্রোগ বৃষ্টি পতিত হয়। আনুপদেশে তাহার অর্ধ পরিমাণ। মহা 

রাউদেশে সাড়ে তের দোণ, অবস্তী প্রদেশে তেইশ দ্রোগ বুটি পতিত হুইয়! থাকে 

পশ্চিম প্রদেশে এবং হিমালয় অঞ্চলে “কুল্যাব' ব! নাল।-প্রণালী খনিত হওয়ায় এ দেশে বারি- 

পাতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। বর্ষার প্রারস্তে এবং বর্ষার শেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম 

ঘটে। সে মণ নির্দিষ্ট পরিমাণ বারিপতনের একতৃতীয়াংশ বারিপাত ঘটে । মধ্য-ভাগে বারি- 

পাতের পরিমাণ-_ছুই-তৃ তীপাংশ মাআজ। কিন্তু বারিপাত অপেক্ষাকৃত কম হইলেও সে সমযষে 

বারিপতনের এরূপ পরিমাণই যথেষ্ট বলিয়া! মনে করিতে হইবে । অথণৎ--শ্র।বণ এবং কাণ্তিক 

মাসে সাড়ে তের দ্রোণ বারিপাত হয়, আর আশ্বিন ও ভাদ্র মাসে ছাব্বিশ ড্রো জলবর্ষণ 

হইন্নাথাকে। বুহম্পতির অবস্থিতি ও গমন; গু:ক্রর উদয়।স্ত এবং হুর্ধ্য কিরণের গ্রক্কতিশ্পরিমাণ 

হইতে বৃষ্টি4তের আরস্ত গণনা! করা যাইতে পারে। বৌদ্রের প্রকৃতি হইতে বীজের অস্কুরোদগণ 

অন্মান করা যার। বুহম্পতির অবস্থিতি-স্থান-নির্ণয়ে বীজের গঠন এবং শুক্রের গতি-নির্ধ!রণে 

বারিপাতের সুচনা প্রতীয়মান হইতে পারে। মেঘ--তিন প্রকার । সেই তিন প্রকার মে 

হইতে বারি পতৃন হুয়। সেই তিন প্রকার মেঘ হইতে সাতদিন নাত রাত্রি অনধরত বৃষ্টি 
পতন হইর়! থকে | তদ্বাতীত স্বল্পবারিসমন্থিত জশীতি গ্রকার মেঘ আছে। সে সকল মেঘ 

হইতে ক্ষদ্র-বিদ্দুসমন্থিত বৃষ্টিপাত হয়। নুর্য্যকিরণের সহিত ষাট প্রকার মেধ বিদ্যমান 

থাকে । যে মেঘের সহিত বাু প্রবাহিত হয় না এবং যাদ্বার। হুর্য্যকিরগ ঘনান্ধকারে 
আবরিত হয়, সেই মেঘে এচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হইয়। থাকে । আর তাহাতে তিনবার 

কর্ষণ কার্ধয সমাহিত হইতে পারে। এবপ হইলে প্রচুর শস্তোৎপন্পের সম্ভবনা । বারি পতন 

লক্ষ্য করিয়া সীতাধাক্ষ বীজ-রোপণের ব্যবস্থা! করিবেন। কোন নময়ে কোন্ শস্ত উৎপন্ন হস 

এবং কোন্ সময়ে কোন্ শ্তের বীজ বপন করা৷ গ্রয়ো্ন, সীতধ্যক্ষে তাহারও উল্লেখ দৃষ্ট হয় 
উৎপন্ন শরন্তে কর-গ্রদানের প্রসঙ্গ ও সেম্থলে উত্থাপিত হুইয়াছে। বৃষ্টির পরিমাণ নির্ধারণ জন্ত 
সে লমগ্ন এক প্রকার যন্ত্র ব্যবন্ৃত হইত। “সম্লিধাতৃচেয়কম? প্রকরণে (৫৮ম পৃষ্ঠ।১) তাহার 
উল্লেখ আছে,--“কোষ্ঠাগারে বর্ষমানমরক্ধিমুখং কুওং স্থাপয়েৎ॥” বারিপাত পরীক্ষার জন্ত 
কোষ্ঠাগারের সন্মুখভাগে অরদ্বিমাত্র প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট কুণ্ড স্থাপন করিবে। খৃষ্টজন্মের তিন 

শতাধিক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ হে বাযুবিজ্ঞানে বিশেষ পারদশী ছিল, কৌটিলোর এই 

সকল উক্তি হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। গপনা-পদ্ধতি তখন এত বিশুদ্ধ ছিল যে, শ্তাদি 

বপনে জনসাধারণ গে গণনা নির্ভর করিতে পারিতেন; আয় তাছুসারে শন্তাদি রোপণ 
আহরণ করি তাহার! বিশেষ ঝাভবান হইতেন। 



৪১৬ ভারতবর্ষ । 

যেমন বাযুরবিজ্ঞান্চে তেমনই খনিজ-বিদযায় কৌটিল্যের অসাধারণ পাঁরদর্শিতাঁর পরিটর 
পাওয়া যায়। সে সময় খনিজ-পণ্যে রাজকোষে বছ অর্থ সঞ্চিত হইতঃ মেগাস্থিনীসের 

... বর্ণনায় এবং অথশাস্ত্রেরে আলোচনায় তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি 
৪ হয়। ভারতের তৃগর্ডে তখন যে অসংখ্য খনি ছিল এবং সেই সকল 

খনি হইতে বিবিধ প্রকারের ধাতু উত্তোগিত হইত। মেগাস্থিনীদ 
তাহা মুক্ত-কণে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,--“স্থল-প্রদেশে যেমন প্রচুর 
পরিমাণে শশ্ত উৎপন্ন হইতঃ ভূগর্ভে তেননি নানাবিধ ধাতুর আকর ছিল। মেই সকল 
আকর হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তীত্র, সীমক, লৌহ," টিন প্রভৃতি সর্ধবগ্রকার ধাতু আহপিত 
হইত। আকর-্সমূহে তদ্বাতীত আরও বছ ধাতুর সমাবেশ ছিল।ঞ& দেশে তখন বিবিধ 

ধাতুর বহু খনি বিষ্কমান ছিল এবং প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থের আমদানি ও রপগু।নি 
হইত। সেই সকল ধাতু উত্তোলনের নিমিত্ত বিবিধ ব্যবস্থ! বিহিত হইয়াছিল। চাণ্যক তাহার 

অর্থশান্ত্রে সে সকল প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থশান্ত্রের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারি, 

সে সময়ে স্থলে ও জলে উভয় প্রদ্দেশেই থনি বিদ্যমান ছিল। থনি-সমূহের তত্বাবধান 

জন্ত তন্বাবধায়কগণ নিযুক্ত হুইগনাছিলেন। তত্বাবধায়কগথের ছুইটা প্রধান কর্তব্য ছিল। 
প্রথমতঃ তাহাদিগকে নৃতন নূতন থনি আবিফ্ষার করিতে হইত) দ্বিতীয়তঃ, কোনও খনি 
একেবারে নিঃশেষ হইয়াছে কি না, ভম্মাদি বিবিধ সঙ্কেত পরীক্ষায় তাহ! নির্ণয় করিতে 

হইত। সুতরাং বসাক্ন-বিজ্ঞানে এবং ধাতুবিজ্ঞনে পারদ ব্যক্তি ভিন্ন অন্ত কেহ এ 
কঠোর দায়িত্বপূর্ণ কার্ধ্য সম্পাদনে সমর্থ হইতেন ন!। খনির অধ্যক্ষ_“আকরাধ্যক্ষ' নামে 

অভিহিত হইয়াছিলেন। রাজ্যের কোনও স্থানে নৃতন খনি আবিষ্কৃত হইলে, সে সংবাদ 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে রাজার নিকট জ্ঞাপন করিতে হইত। মে থনি থননের উপযোগী 

বলয়! বিবেচিত ন1! হইলে, রাজ! তাহ! ব্যক্তিষ্বিশেষকে বা সম্প্রদায়'বিশেষকে বিলি 

করিতেন্।। ষে থনির খনন-কার্ধ্যে অধিক ব্যয়-বাছুল্যের সম্ভবন1, সেই খনি সম্বন্ধে 

এইরূপ ব্যবস্থা! বিহিত ছিল। রাজকীয় খনি-বিভাগে অভিজ্ঞ আরও বহু কর্মচারী [নধুক্ত 

ছিলেন। তাহারও এ সকল কার্ষ্য তত্বাবধায়কের সহায়তা করিতেন। অধিকন্তু থনি- 

খননোপযোগী বিবিধ অন্্র-যন্তরাদি সংরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা ছিল এবং খননকার্যের জন্ত 
শ্রমজীবিগণ নিযুক্ত হইন্াছিল। বিভিন্ন ধাতু কিরূপে পরীক্ষা কর! হইত, অধ্যক্ষগণ মিশ্রিত 
ধাতুর উপাদান-সমূহ কি ভাবে স্বতন্ত্র করিতেন,--অর্থশাস্ত্রেরে "আক রকর্থাস্তপ্রবর্তনম, 

ংশে (৮২ম--৮৫ম পৃষ্ঠায়) তাহা পরিবর্ণিত আছে। ভূ-পৃষ্টের লক্ষণাদি দৃষ্টে খনির 

বিস্কমানতা অনুমান করিতে হইত। যেসকল লক্ষণ বিদামান থাকিলে যেরূপ থনি অনুমান 
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কারবার বিধি ছিল, অপশশান্ত্রে তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইপাছে। সে ব্থনায় বুঝা যায়ঃ 

খুলি ও খপিল-পদার্থ সম্বন্ধে কৌটিল্যের গবেষণ! এবং তাহার বহুদর্শিতা কত' বছব্যাপী ছিল। 
“পর্ব তানামভিজ্ঞাতোদদেশানাং বিলগুহোপত্য কাহলয়নিগুঢ়খাতেঘন্তঃ প্রস্যন্দিনে! 

জমুচুততাল্ফলপন্কহরিদ্রাভেদহ রিতা লক্ষোদ্রহিশুলুক পুগুরী কশু কময়ুরপত্রবর্ণাস্সবর্ো- 
কোৌবষধীপর্য্যস্ত।শ্চিক্কণ! বিশদ1 ভারিক1ন্চ রসাঁঃ কাঞ্চনিকাঃ। অপ্ল, নিষ্ঠযুতা- 

স্তৈলবদ্ধিসর্পিণঃ পক্কমলগ্রাহিণশ্চ তাতনূপায়োশ শতাহপরিবেদ্ধারঃ। ততপ্রতিরূপক” 

মুগ্রগন্ধরলং শিলাজতু বিদ্যৎ।”--আকরকর্ান্তপ্রবর্তনম্,। ৮১ম-_-৮২ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 

এতদ্বারা প্রতিপন্ন হয়, সমতল ভূমির বাঁ পর্বতের সানুদেশের অন্বাভাবিক বর্ণ ও গন্ধ 

হারা খনির বিস্তমানত! অন্থুমান করা হইত। পে ক্ষেত্রে ভূমি ও সাম্ুদেশ অধ্যক্গগণ বিশেষ 

রূপে পরীক্ষ। করিয়! দেখিতেন। নুবর্ণের আকর নিস্ববিধ সঙ্কেত দ্বার অনুমান করা বাইত । 

ধাতু-সমূহের আকর-স্থান হইতে এক প্রকার গলিত পদ!থ নির্গত হয়। গলিত পদাণের 
গুণ-ধদ্ম অনুসারে বিভিন্ন ধাতু পরিকল্লিত হইত। ন্ুবর্ণের খনি হইলে, এ গলিত পদাথ” 

জদ্ধ বা আতর ফলের স্তায় বর্ণবিশিষ্ট হয়; আর তাহ! তৈলের গ্তান্ন পিচ্ছিল হইয়। থাকে। 

কখনও তাহার বর্ণ পক্ধ হরিদ্রার মত, কথনও বা হরিতাঁল খদির ও সির প্রভৃতির ভ্যায। 

গলিত পদাখের উজ্জল্য পদ্মের মত, শুক বা মধুর পক্গীর সা হইলে দ্বর্ণথনি অন্মমান হদ্প। 
যে স্থনলি হই উক্কবিধ গলিত পদাথ নির্মিত হয়, সেই স্থানে হি গুলু-বাত! বঞ্ধমান থাকে, 

আর তাহাদের রক্সের সহিত যদি গণিত পদাথের বর্ণের কোনও পার্থকা উপলদ্ধি না হয়; 

তাহ! হইলে সে গলিত পদার্থকে উৎকৃ্ স্বর্ণের অংশ বলিয়! বুঝিতে হইবে । হ্বর্ণের গলিত 
অংশ জলে নিক্ষেপ করিলে উহা তৈলের ন্যায় বিদ্তৃত হয়া পড়ে, কর্দাম ও ময়লা দ্বার! পৃ 

হল্স এবং লৌহ, তাত্র ও রোৌপ্োের সহিত মিশিয় যায়। শিলাজতুর গুণধর্মও শ্বর্ণের গুণধর্দের 

অনুনূপ। শিলাজতুর গন্ধ অধিকতর উগ্ন এবং উহা রসযুক্ত। স্বর্ণপরীক্ষারর আরও কতকগুলি 

সঙ্কেতের বিষয় অথশশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে । সেই সকল সন্কেত নিম্নরূপ নির্দিষ্ট কর! যায়, 

"পীতকাস্তাঅকাস্তাআ্পীতকা বা ভূমিপ্রস্তরধাতবে! ভিন্না লীলরাজীবস্তো মুদগমাধকৃসর- 

ঘর্ণ। ব| দধিবিন্দুপিগুচিত্র! হরিদ্রা হরিতকী পদ্মপত্রশৈ বলযব্তপ্লীহানবন্ধ বর্ণ ভিন্নাশ্চঘু- 

যালুক1লেখাবিন্দুম্বস্তিকবস্তুঃ সুগুলিক অচিম্বস্তস্তাপ্যমানা ম ভিছ্াস্তে বহুফেনধুমাশ্ড 
বর্ণধাতবঃ প্রতীবাপারথাস্তাত্ররূপাবেধনাঃ1”-_-আকারকর্পাস্তপ্রবর্তনস্। ৮২ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 

আকরোখিত স্বর্ণ, ভাগের স্তাগ় পীত বা রক্কবর্ণ; অথবা মিশ্রিত উভয্ন বর্ণবিশিষ্ট। যে 
ধাকুতে বু শীঙগ রেখার সমাবেশ থাকে, কিন্ত দেখিতে মাধ যুগব! তিলের মত । 

এবং যাহাতে দধি-বিন্দুর ম্যাক্স চিহ্ন বিস্মান) শৈবাল ল্লীহা বক্কৎ, হরিদ্রা ব! পঞ্নেকর 

স্তায় বর্ণ-বিশিষ্ট হয় /--তাহ। উত্তম স্বর্ণ । উহার অভ্তান্তয়ে শ্বন্তিক বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলিকণ৷ 
বর্তমান থাকে। ন্র্ণ উত্তপ্ত হইলে ফাটিয়! যায় মা। রিস্ক ফেণ ও ধুম উদশীরণ করে এবং 

ভাত্র ও নৌগ্যের লহিত মিশ্রিত হয়) ধাহার! ধাডু-দমূহেক্ন এই সকল গুণাঁুণ পরীক্ষ! 
করিয়া বিভিন্ন ধাতু নির্বাচন করিতে পাঁরিতেন, তাহারা অল্প শক্তিশালী ছিলেন ন1। 
কান্যাহ্য বিবিধ, ধাতু পরীক্ষা সম্বন্ধে গর্থপান্্ে বিভ্িষ্ন পতি ব্ষ্যি উল্জিখিত হইয়াছে। 

৬ন্ঠ-- ৫৩ 



১৮ ভারতবর্ষ । 

লে সকল ধাতুর কি গুণধর্শ, কিরূপ লক্ষণযুক্ত হইলে কোন্ ধাতু অনুমান করিতে হয়, অখ'- 
গ্রে তৎসমুায় বিবৃত আছে । তৎ্সন্বন্ধে কৌটিল্যের উক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি'; যথ1,-. 

শজ্কপ্পুরস্ফটিকনবনীতকপোতপারাবতবিমলকময়ূরগ্রীবাবর্ণাঃ সম্যকগোমেদকগুল্া* 
তম্তপ্ডিকা বর্থাঃ কোবিদারপল্মপাটলীকলায়ক্ষৌমাতসীপুষ্পবর্ণান্সীসাঃ সাঞ্জনাঃ 

বিশ্র! ভিন্ন।; শ্বেতাভাং কহ: কৃষ্তাভাঃ খ্বেতাঃ সর্বে বা লেখাবিদ্দুচিত্র! মৃদবো খাঁয়- 

মান! ন শ্কুটন্তি বহুফেনধূমাশ্চ রূপ্যধাতবঃ।--আকরবর্থান্তপ্রবর্তীনম্, ৮২ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 
এস্থলে রৌপ্য পরীক্ষার বিষয় বলা হইতেছে। শঙ্খ, বর্পুর, ক্ষটিক কিংব! নবনীত সদৃশ অথবা 

পারাবত্ত, কপোত, ধিমলক কিংব! ময়ূর প্রভৃতির কণ্েের স্তায় বর্থবিশিষ্ট আকর--রৌপ্োর 
াকর। যাহার দানা--শশ্ত) মণি, গুড় বা শর্করার দালার মড, তাছ। রৌপ্যের আকর। 

যাহার বর্ণ কোবিদার, পদ্ম, পাটলি, কলাগ্প, ক্ষৌম এবং আতমী পুষ্পের স্তায়; পরস্ত যাহ! 

সীদক ও লৌহের সহিত অতি সহজে মিশিয| বায়, তাহাই যৌপ্যের আক র-বিদ্বমাঁনতা| জ্ঞাপন 

কষরে। আকরস্থিত রৌপ্যের গন্ধ-_মাংসের গন্ধের ভা । তাছ ধূনর অথবা শ্বেতাভ কৃষ- 
বর্ণবিশিষ্ট। লেখ্যবিন্দু ও চিহ্ৃদমন্থিত ধাডু_রজত বলির! বুঝিতে হইবে । উত্তপ্ত 
হইলে রৌপ্য বিদীর্ণ হয় না, অথচ ফেণ ও ধুম উদ্গীরণ করে। তা ও সীসক গ্রভৃতি 

পরীক্ষণ সম্বন্ধে বিবিধ বিধি দুষ্ট হয়৷ তাঁঅ ও সীসক পরীক্ষা সম্বন্ধে কৌটিলা বলিয়াছেন, 
"ভারিকস্মিদ্ে। মুুশ্চ প্রস্তরধাতুরভূ'মিভাগে বা পিঙ্গলে! হরিতঃ পাটলো লোহিতো 

বা ভাঁআধাতুঃ ।.**কাঁকমেচকঃ কপোতরোচনাবর্ণঃ শ্বেতরাঁজিনদ্ধে! বা বিশ্রস্সীসধাতুঃ | 

***কাগুভুকপত্রবর্ণো বা বৈক্ৃস্তকধাতুঃ1*--আকরবর্থাস্ত প্রবর্তনম্ ৮৩ম পৃষ্ঠা: ॥ 
আঁফরস্থ তার গুরু, তৈলাক্ত ও লিগ্ধ ) পিঙ্গল, সবুজ, হরিত, পাটল বা লোছিত বর্ণ-বিশিষ্ট। 

যে স্থানের গলিত পদাথে এ সকল গুণধর্ম বর্তমান, সে স্থানে তাঅখনির বিগ্কমানতা অঞ্মান 

করিতে হইবে। আকরস্থিত সীপকের গন্ধও কাচ! মাংসের মত। উহার বর্ণ--কাঁক- 

মেচক, পারাবত ও গোপিত্তের বর্ণের স্তায়। উহ্থাতেও শ্বেতবর্ণ রেখা-সমূহ সঙ্গিবি 

থাকে । এই সকল -গুণধর্মা অনুমান করিয়। সীনকের খনি নির্দেশ করিতে হয়। টিন, 

লৌহ প্রভৃতি ধাতুর আকর-নিরূপণেরও এইরূপ নানাবিধ প্রক্রিয়ার বিষয় উল্লিখিত আছে। 

"উষরকবু'র পক লোষ্টবর্ণো বা ভ্রপুধাতুঃ। কুরুম্বঃ পাঁওুরোছিতস্লিন্দুবারপুষ্প- 
বর্ণো বা! তীক্ষধাতুঃ | ভার সগ্রভে! ঘোষবান্ শীততীব্রস্তচরাগশ্চ মণিধাতুঃ 1৮ 

ধাতুর আকরাদি নির্ণয়ে এই লকল ব্যবস্থ' বিহিত হইয়াছে। আকর হইতে যে সকল 
ধাতু উত্তোলিত হয়, তাহার সহিত নান! দ্রবা মিশ্রিত থাকে । সেই সকল মিশ্রিত 
দ্রবা ধাতু হইতে পৃথক করিতে না পাঁরিলে উহ! বিশুদ্ধ. হয় না ধাতু বিশুদ্ধ ন! 

হইলে সে সকল ধাতু কোনও উপকারে আসে না। ধাতু উত্তোলনের সকল: উদে্ট 
বার্থ হইয়া যায়। মহামতি কৌটিলা তাই ধাতু-সমূহ বিশুদ্ধ করিবার উপায়-পরম্পরা অর্থশাস্তরে 
নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার উদ্ভাবিত সেই সকল উপায়ের কতকগুলি প্রদত্ত হইল; যথা,-- 

"সর্বধাতুনাং গৌরববৃদ্ধৌ সত্ববৃদ্ধিঃ-_তেবামশুদ্ধা মুঢগর্ড! বা তীক্ষঘূত্রক্ষার'ভাঁবিত! রাজ- 
' হুঙ্ষবটপীলুপোপিত্তয়োচনা মহিষখরকরটমৃক্জলগুপিওবন্ধান্তৎগ্রতীবাপান্তদবলেপ| ঝ. : 



জনহিতকর বিবিধ বিধানে আঁদশ ৪১৯ 

বিশুদ্ধস্অবন্তি। যব্মাঁপতিলপলা'শপীলুক্ষারৈরগগৌক্সীরাজঙ্গীরৈর্বা কদলীবজজ কলা গ্রতী” 

বাপোমার্ঘবিকরঃ। মধুমধুক মজাপয়ঃ সটতলং ঘ্বতগুড়কিবধুতং সকন্দলীকং--যদপি শভ- 
সহজধা বিভিন্নং ভবতি মৃহ ভ্রিভিরেব তন্নিষেকৈঃ। গোদ্তশৃজ প্রতীবাপো! মৃহুম্তপ্তনঃ |” 

--আকরবর্ধান্ত প্রবর্তনম্, ৮২ম--৮৩ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 

ভ্িবিধ গ্রক্তিগাঃ ধাতু বিশুদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল। প্রথমতঃ-_-অন্তান্ত কতকগুলি দ্রব্যেয়ং, 

সহিত মিশাইয়া, দ্বিতীয়তঃ-_অন্য দ্রব্যের সংমিশ্রণে রাসার়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা, ধাতু 

বিশুদ্ধ কর! হুইত। পূর্ধপ্রকার প্রক্রিয়া-বিধানে তীক্ষ, মূত্র ও ক্ষার দ্বারা 'ভাবনা” দিতে 
হইত। তদ্বাতীত রাজবৃক্ষ, বট, পিপুল, গোপিত্ব, রোচনা এবং মহিষ, গর্দত ও হসীক় 
সূ ও পিশ্তের সছিত মিশাইয়! বা লেপ দিয় আকরোখিত অপরিস্কৃত ধাতু পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ 

কারবার বিধান অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। শেষোক্ত বিধি--রসায়ন-শান্ত্রের বিপির অন্যর়ূপ|-& 
এতদচছনারে, ঘব, মাস, তিলঃ পলাশ, পীলু, ক্ষার, গোক্ষার, অজক্ষার, কদলী, বজ, হন্দ 

গ্রহৃতির সহিত অবিশ্তদ্ধ ধাতু দিদ্ধ করিতে হইত। ধাতু বিগুদ্ধ হইলে বিভিন্ন বিভাগের 
অধক্ষগণ তাহার সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিতেন। আকর হইতে যে সফল ধাতু 

উত্তোলন কর! হইত, দেই সকল ধাতুর জন্য রাজকর প্রদানের ব্যবস্থ। ছিল। রাঁজ- 

করের উল্লেন প্রসঙ্গে, 'আকরকর্মান্তপ্রবর্তনম্ঠ অংশের উপসংহারে, কৌটিল্য বলিয়াস্ছেন,--- 
“এবং মূল্যং বিভাগং চ ব্যাজীং পরিঘ্ধমত্যক্সম্। শুক্কং বৈধরণং দণ্ডং রূপং দূপিকমেব চ॥ 

খনিভ্যে! ছ্দশবিধং ধাতুং পণ্যং চ সংহরেৎ। এবং সর্বেষু পণোষু স্বাপয়েনুখসংগ্রহম্ ॥ 

আকরগ্রভবঃ কোশ: কোশাদদগুঃ গ্রজায়তে। পৃথিবী ফোশদপ্তাভযাং প্রাপাতে কোশভৃষণা |” 

আঁকর হইতে যে. সকল পণ্যপাত উৎপন্ন হইত, সেই সকল পণো রাজা দশ প্রকার 
রাজকর গ্রহণ করিতেন? যথা,__মূলা, বিভাগ, ব্যাজী, পরিঘঃ অত্যয়, শুক, বৈধরণ, দণ্ড, 

রূপ এবং রূপিক। এই লকল বিষয়ে রাজার একাধিপত্য ছিল। খনি হইতে ঘ্বাদশ- 
বিধ ধাতু উৎপন্ন হইত। সে সকল ধাতুর উপরই এইরূপ কর-গ্রহণের বিধি বিহিত 
হইয়াছিল । খনি নিঃশেষ হইল কি না, তাহ! নির্ণয় করিবার জন্য অধ্যঙ্গ ভল্মাদি পরীক্ষা 
করিতেন । তাহাও অধ্যক্ষগণের বিশেষ পারদ্র্শিতার নিদর্শন । এতত্প্রসঙ্গে ফৌটিল্য 
বলিয়াছেন,--“কিউরভুষাজারভন্্রলি্গং বাহাকরং ভূত পূর্বমতৃতপূর্ববং বা ভূমিপ্রস্তরর়সধাতু- 

মত্যর্থবর্ণগৌর বনূত্রগন্ধরসং পরীক্ষেৎ ॥” কির, করল, ভন্ম প্রভৃতি দ্বারা অনুমান করিতে, 

হইত,_-পূর্বে সে খনিতে কার্য আরম্ভ হইয়াছিল কি ন!। অধ্যক্ষগণ এ সফল বিষে 

পারদর্শী ছিলেন। তাহাদের জ্ঞান-গবেষণ! ও বহছদর্শিত। কত গভীর ছিল, তাহাদের 

কার্যাবলী আলোচনায় তাহ! প্রতীত হয়। সমুদ্রগর্ভে ও নদীগর্ভে মুক্তা, গুজি, প্রবাল, 

শঙ্খ প্রভৃতির আকর। দেখান হইতে মুকা, শুজি, প্রবাল, শঙ্খ আহরিত হইত । সামুদ্রিক 

* ধাতু-বিশোধনের এ সকল প্ররক্রিয়৷ আধুনিক ধাতুবিজ্ঞান-বিশীরদগণের নিকট অতি অন্তিনব বলিয়া 

প্রতীয়মান হইতে পারে । বিজ্ঞানের উন্নতির মঙ্গে সঙ্গে তাহার! এখন নানাবিধ রসায়নিক প্রজিনন। আবলম্বন 

করিয়। থাকেন। কিন্ত ধাতু-সংশোধন-সংক্রান্ত কৌটিল্যের এ বিধান সে সময়ে যে অশেষ কার্যকরী বইয়াছি 

তছ্িবয়ে কোনই সলেহ নাই। 



& 

৩ ০ ভারভবর্ব। 

খনিজ-জ্ঞান পে সময়ে কত্ত গ্রগাড় ছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। আরও বুঝা যাক, 

সে সময়ে শৌবিভাখের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং নৌ-যানানি নিশ্মীণে 

সমুদ্র-পথে গতিবিধিক্স উতৎ্ককর্ষ-সাধনে বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ গ্রতিষ্ঠ লাভ করিয়াছিল্প $--- 

প্রদৃত ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে রাজ্যের শ্রীতৃদ্ধি সাধিত হুইয়াছিল। 
আকর-ব্যবস্থার ভ্তান্ন জল-সরবরাছের বন্দোবন্তেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়। 

যায়। কোৌটিল্র় সময়ে দেশমধো জলসরবরাকের বহু বিশদ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিলঃ 

টির অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় তাহ! প্রতিপন্ন হয়। গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস 

বাধস্া।  এতঘ্বিষ্প নিঃসংশয়ে সগ্রমাণ করিয়াছেন। চদ্রগুপ্তের রাজসভাক্ক 

অবস্থিতি-কালে তিনি তাৎকালিক শাসন-প্রণালীর এক বিষ্ৃত বিবরণ 

লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে গ্রকাশ।রাগ্স্যমধ্যে বছল পরিমাণে নদী-নাল।-পয়ঃপ্রণ।লী 

ঞডতি খনিত্ হইরাছিল এবং তাহাতে জমির উর্ধ্বরতা| বুদ্ধি হওয়ায় দেশে গ্রচুর পরিমাণে 
শর্ত উৎপন্ন হইত। পমঃপ্রণালী গ্রভৃতি তত্বাবধানের জন্ত রাদ্রবর্শটচারী নিযুক্ত ছিলেন। 

দেশের সর্বত্র সমভাষে জলসরবরাহ হয়, শত্প্রতি তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। চতুর্ন্িধ 

উপা অবলম্বনে দেশে জল-সরবরাছের ব্যবস্থা! বিহিত হুইয়্াছিল। (১) হস্তপ্রাবন্তিম্__হুল্ত 

খার! উঙ্গমেচন; (২) স্ন্ধগ্রাবর্তিম-ভার বা কলমী প্রভৃতির সাহায্যে স্বষ্ধে করিয়া 

ভঞীসংবাছন) (৩) আ্রোতোধজ্জ প্রাবর্তিম্--যন্ত্রকলাদির সাহায্যে জলসেচন ও জলগরাদান; 

এবং (৪) লদীপলরস্তটা ককুগীক্ঘটম্--নদী, হুদ, তড়াগ, পুফরিণী হইতে জল উত্তোলন 

এমং জলসরবয়াছ। এতঘ্যভীত গো-মহিষাদ্দির সাচায্যে জঙনরবরাহের ব্যবস্থা ছিল; 

ফাতগ্রবুত্তিম বা বাছু শক্তি সাহায্যে নল গ্রতৃতির দ্বারা জল-উত্তোলনের ও জলনরবরাহের 

বাবস্থ! বিছিত হইয়াছিল। প্রথমোজ চতুর্বিধ উপায়ে জঙ্গরসরবরাহু করিতে শুহ্ধ ব! 

ফর প্রদান করিতে হইত । সেই করের হার যথাক্রমে উৎপন্ন শস্তের এক-পঞ্চমাংশ, 

এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীম!ংশ এবং এক-চতুর্থাংশ । এতৎমন্বদ্ধে অথশান্ত্রের উক্তি ; যথা।-- 
০হস্তপ্রাবর্তিমুদকৃভ1গং পঞ্চমং দছুযঃ | স্বন্ধপ্রাবর্তিমং চতুর্থম। আতোষন্ত্রগ্রাবর্তিমং 

চ তৃতীযম্। চতুর্থং নদীপরস্তটাক কুপোদধাটম্।*-_সীভাধ্যক্ষঃ। ১১৭ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 

নৃতম নূন নালা ও পয়ঃপ্রণালী খনন-কালে অথব! পুরাঁতনের সংস্কার-সময়ে রাজকর-গ্রহণের 

নিম ছিল না। “বাস্তবিক্রয়” প্রসন্জে সে বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে । সেখানে “বাত প্রবৃত্তি 

বরামুযন্র-সাছাযো “পম্প' করিয়া জল উত্তোলনের ও জল-সরবরাহের ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়) 
যাপ্ন। এতত্প্রণালীর ব্যবহার-বিধানে কৌটিল্যের উক্তি নিয়ে প্রদান কর! গেল; যথা,--. 

“বাতপ্রবৃত্তিমনন্বিনিবন্ধায়তনতট!ককেদারারামষণ্ডবাপানাং সম্তপর্যভাগোত্তরিক- 
মন্তেভো। বাঁ যথোপকারং দছাঃ। প্রক্রত্বীবক্রপ্রবিভাগভোগনিস্থষ্টোগভোত্তারশ্চৈষাং 

গরাতিকুষুণং। অগ্রতিকারে হীনছিগুণে! দঃ | সেতুভ্যো। মুষ্চতস্তোয়মগারে ষটুপণো 

দমঃ ) পাকে বা ভোদমন্তেযাং গ্রমাদে নোপরুদ্ধতঃ |”-বাস্তবিক্রয়ঃ, ১৭০ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 

উপ, উদ্ধত ংশ হইতে বুঝ। .যাঙ্ঃ ক্যানাল ব নাল!-সমূছে দরজ! ছিল। সেই দরজার 

সাহায্যে জস আনন ৪ নিংসাণ কার্য) সম্পন্ন কর! হাইত। সেই কপাট খুলিয়া দিদা অভিরিক্জ, 
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জল আনি অপরের অনিষ্ট করিলে অথবা! কপাট বন্ধ করিয়া জলপথ রুদ্ধ করিলে 

দণ্ডের ব্যবস্থা বিছিত হৃইয়াছিল। 'সীতাধ্যক্ষ+ ব্যবস্থায় কৌটিল্য কৃত্রিম খনিত নালার 
বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বৃষ্টিপাতের অনুপাত নির্দেশে তিনি বলিয়াছেন,---“অপরাস্তানাং 

হৈমন্তানাং চ কুল্যাবাপাণাং চ কাঁলতঃ |” * যেখানে জলসরবরাহের জন্ত নদী নালা 

খনিত হর, সেখানে বারিপাতের পরিমাণ অধিক। অপরাস্ত অথাৎ পশ্চিম-গ্রদেশে 
এবং ছিমবস্ত অর্থাৎ হিমালয় প্রদেশে বহু নদী-নাল। খনিত হইয়াছিল। ম্ৃতরাং 
'তত্তত্প্রদেশে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইত,-কৌটিল্যের এই অভিমত। জলসরবরাহের 

জন্ক যেমন নদী নাল! খনন কর! হইয়াছিল, জীর্ণ-সংস্কারেরও তেমনি বাবস্থা-বনো বসত 

ছিল। "অপ্রতীকারে হীনদদ্বিগুণো দণ্ডঃ।*-যাহারা এ কার্যে শৈথিল্য করিত, 
তাহাদের প্রতি গুরুদণ্ড বিহিত হইত। এতদংশের আলোচনায়ও কোৌটিল্যের শ্রেষ্ঠ 

রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়। যায়। থখনি-বিগ্যা বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদশ্ণ ছিলেন, 

বাধুবিজ্ঞানে এবং জ্োতিযশাস্ত্ে তাহার জ্ঞান-গবেষণ। অমানুষিক ছিল, মিউলিসিপাল 

সংক্রান্ত বাবস্থায় তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল,-এ প্রসঙ্গের আলোচনায় তাহা উপলব্ধি 

হয়। আর বুঝা যায়ঃ তিনি যে রাজোর কর্ণধাররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে ব'জা 

সর্্ববিষয়ে উন্নতির উচ্চ-চুড়ায় আরোহণ করিয়াছিল এবং তাহার বিধি-ব্যবস্থায় সর্ব, 

বিষয়ে শ্রেঠ স্দর্শ গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

* অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত 'লীতাধাক্ষা” বাবস্থায় যে 'কুলাব' শব বাব হইয়াছে, তাহাতে কুত্িম নদী-নাল। 

খননের শিষয় মনে হয়| পশ্চিম প্রদেশে এবং হিমালয় অঞ্চলে 'কুপাব? প্রস্তত হইত. এবং কৃষির উৎকর্ষ সাধন 

অন্য তন্ার। জললরবপ্লাহ করিবার বাবস্থু। ছিল, এ অংশে কোৌটিলা দেই অভিমত বাক্ত করিয়াছেন। হিমালয়- 

প্রদেশ ও পশ্চিমাঞ্চল পর্বতবহছল। মে সকল স্থানে ম্বাভাবিক নদী-নালার অপ্রাচুধ্য আজও পরিলক্ষিত 

হয়। স্তর!" সখানে কৃত্রিম নদীনালার সাহাযো জলনরবরাহের বাবস্থা আধুনিক কালের স্থায় প্রাচীন 

কালেও বিহত হইয়াছিল। অপরাণ্ত এবং হিমবস্ত দেশে সেই জন্য বহুল পরিমাণে কৃত্রিম নদী-নাল। গুভৃতি 

খননের ব্যবস্থ। কোঁটিল্য বিহিত করিয়াছিলেন । সেই সকল নদী-নালায় দরজ। সংযোজিত হটপ্নাছিল এবং 

আবশ্তকানুরূপ জল সরবরাহ কর! যাইতে পারিত,-_বাস্তবিক্রয় অংশের 'সেতুভোঃঃ শব্দে তাহ সপ্রমাণ হয়। 

অধুন। “কানাল? বা কৃত্রিম নাল। প্রভৃতিতে সে '্ইস-গেট? € 510106 09816) দরজ। থাকে। প্রাচীন কালের 

কুল্যাবঃ ব| ক্যানাল সমূহের “সেতু” তদনুরূপ বলিয়। অনুমান কর যায়। 'বাতপ্রবৃত্তিম্*--বায়ু-যস্ত্র সাহাযো 

জল উত্তোলন কর।। আব্িকালি ছিস (56997) ) বা বাম্প-শঙ্তি, দ্বার। যেমন জল উত্তোলন ও জলসরবরাহ 

করিবার বাবস্থা আছে, প্রাচীনকালে বায়বীয় শক্তির দাহংঘো সে কার্ধ্য সমাহিত হইত। বিজ্ঞান বিষয়ে 

কতদুর উন্নত হইলে এই লকল বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, ভাহ! সহজেই অনুদান কর! বান 

মেগাস্থিনীস বলিয়াছেন।--”502075 5000651706520 (106 71৮6175) 07585016005 1900 ৪5 15 00206 

10 25500 800. 1950506 105. 9181655 09 1710 জা৪157 05158 ০00 (0 1৮6 17 

82519 10 0061 13751501088) 5০ 11186 ৬৮৪79 006 2089 186 ৪2 01281 .589171১ ৩1 

স্পটে 15) ৪৮, 11], হৃতরাং আধুনিক যে বাবস্থার প্রতিই দৃহ্টিপাশড করি না! ফেন, সে 

সফল বাবস্থায়ই প্রাচীনের অনুস্থতি বলিয়। উপলব্ধি হয়। আয় তাহাতে পূর্বকীন্ডিয় নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি! 

হাদয় আদন্া-রসে আল, হুইরা উঠে। | 



 অফাদশ পরিচ্ছেদ । 
(পি ই 

পশুপালন ব্যবস্থায় আদর্শ । 

[করতে পণ্ডপালন,-_পঙ্গাদির বাছুলো এশ্বর্য-বাহুলা 7--পশুপালন বিষয়ে বাবস্থা-বিধান,-_গোহধাঙ্ষ 

অঙ্থাধাক্ষ, হস্তাধাক্ষ। বিবীতাধাক্ষ, ছুনাধাক্ষ প্রভৃতি গশু-বিভাগের বিভিন্ন কর্দচারী ;-কর্চারিগণের কর্তৃব্য ;-- 

গৌোপালক,--বেতনামুসারে গ্রোপালকের শ্রেশিবিভাগ,-বেতনোপগ্রাহিক, করপ্রতিকর, ভগ্মোৎহৃ্টক, ভাগাম্ব- 

প্রবিষ্টক গ্রন্থৃতি,--পশুগাল-মংগঠন-প্রপালী $--পস্বাদির সংখ্যানিরূগণ এবং তালিক।-সংগ্রহ,--তাহাদের যোড়প- 

বিধ শ্রেণীর উল্লেখ ;--পশ্বাদির খাছ বাবস্থা।__খাগ্যাপির পরিমাণ,--দোহন সাজান্ত নিয়মাদি__আহার 

পরিমাণে ছুগ্ধ পরিমাপ,--চিকিৎলা-বাবস্থ1;--শ্বান্থোন্গতি বিধানে -অশেব প্রয়াস,--চারণ ভূমির বাবস্থ।,--- 

চারণভ ম-রক্ষণ-প্রণালী,-হ্স্থা-বিষয়ক ল্গ্তান্য বংবন্থ। ;--অঙ্ঈপালনে অশ্বাধাক্ষের কর্তবা।--আকৃতি প্রকৃতি 

অনুসারে তাহাদের তিনটা বিভাগ,--তীক্ষু, ভদ্র ও মনা।--অশ্বাদির আহার্যা-বাবস্থ।,--অশ্ব-পরীক্ষ।,--অথের 

শশিক্ষা প্রপ!লী,--গতি প্রভৃতির পরিচয়,--আশ্বশালার ব্যবস্থায় স্বান্থাবিধানের পরিচয়,-চিকিৎসার অবহেলায় 

চিকিৎসকের দও ;--হস্তিপালন ব্যবগ্থ1,---তচুদ্দেষ্টে হন্তাধ্যক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন কর্শাচারী লিয়োগ।--ঠাহাদের 

কর্তবা ও কার্ধা-পগিচয়,--হস্তী ধৃত করিবার পদ্ধ5,--হপ্তীর শিক্ষা বিধান,.--উশৃঙ্খল হত্তীর শান্তর 

উল্লেখ--হস্তীর স্বান্থা-বিধানে বিবিধ প্রয়াস,গৃহ-নিশ্বীণের নিয়মাবলি--খাগ্যাদির ও স্বীনের বাবস্থাঃ-. 

(িকিৎদার বন্দোবস্ত,--নদীঞজ ও পার্বতীয় হস্তী,-পক্ষী সংরঙ্গণ +শিক্ষ।-বিধানে ও শিক্ষাপ্রচারে উত্বর্ষের 

গরিচয় ;--দর্ববিষয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব খাঁপন,--গ্রাচীন হিন্দু জাতির গোঁরব-প্রতিষ্ট। | ] 

পশুপালন ব্যবস্থায়--কোৌটিলোর কৃতিত্বের আর এক নিদর্শন গ্রকটিত। পশুপালনের 

স্থবন্দেবন্ত আদর্শ-রাঞ্জের আর এক আদর দৃষ্টান্ত । ভারতবর্ষ--কৃষিপ্রধান। বেদাদি হইতে 

আরমস্ত ক।গয়! স্বতি-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতাদি শান্ত্র-গ্রস্থের আলোচনায় 

গ্রতিপন্ন হর, ভারতের অপরাপর শিল্পের মধো কৃষিশিল্প প্রধান স্থান অধি- 

কার করিয়! ছিল; আর কৃবিশিল্পের উন্নতির জন্য বিবিধ ব্যবস্থা বিহিত 

হইয়াছিল। কৃষির উন্নতি-কলে গৃহৃপ!পিত পণ্ড যে একান্ত গ্রয়োজনী, তদ্িষয়ে অণুমান্র 

ংশয় থাকিতে পারে না। আজিও ভারতবর্ষে কৃবিকার্ষোর জন্ত পাশ্চাত্য-দেশের স্তায় কল- 

ন্ত্রাদি প্রবর্তিত হয় নাই। বর্ষণ ভন্ত আজিও ভারতবর্ষে গে-মহিষাদি পঞ্ড ব্যবহত হইয়া 
থাকে । স্থৃতর়াং তাহাদের উপকারিতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। স্বর্ণ গ্রনবিনী: 

ভারতভূমি উর্বরতার জন্ত চিরগ্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। কর্ষণযোগা ভূমিও প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। 

 বৃকিদ্ধ- প্রাচীন, কালের স্তায় সেরূপ প্রচুর শম্ত এখন আর উৎপন্ন হয় না। উপযুক্ক 

পাদ আভাবই তাহার একতম কারণ বলিয়। কৃষিতত্ববিৎ পগ্ডিতগণ ঘোষণা! করিয়। 

খাকেন। পণ্ুপালনে চারণতভূমি এবং উপযুক্ত খান্ত-দরবরাহ বিশেষ প্রয়োজন। কিন্ত 
অধুনা! ভারতে চারণভৃমির একান্ত অভাব। থাস্ভাদি সরবরাহ সন্বন্ধেও কোনও বিশেষ 

ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়! ধাচ্গ না। কর্ষণ-সমর্থ পশ্থাদি এখন প্রায়ই লোপ পাইতে বসিয়াছে 

ছুর্ধল রু্ধ হুইয। কালগ্রালে পতিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীনকালে ইহার বিপরীত 

ভারতে 

 গওুপালন। 



পশুপালন ব্যবস্থায় আঁদশ | মি, 

'আনস্থ! গ্রত্যক্ষ করি। প্রাচীনকালে যেমন চাঁরগ-ভূমির হৃব্যবন্থা ছিল, তেমনি খাাপি 

জয়বরাহের* বিধি-নিক়মাদি নিয়ন্জিত হইয়াছিল। যেমন পণুচিষ্ৎসাদির বন্দোবস্ত ছিল, 

তেমনি তাহাদের স্বাস্থোন্গতির ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত বিহিত হুইঘাছিল। উপযুক্ত ঢারণতূমি, 

গ্রচুর থাস্ব এবং স্থাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা বিহিত হওয়া সুস্থ সবল পণ্ডগণ দেশে সর্বত্র বিচরণ 
করিত; আর তাহাতে কৃষি-বাণিজ্যের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ বিশেষ উন্নতি সাধিত 

হওয়ায় সে রাজ্য জুখৈঙ্বর্ষোর উচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ কগিয়াছিল। 
কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে গশুপালন-সংক্রাস্ত বিধি-ব্যবস্থার অশেষ পরিচয় পাওয়া! যায়। পণ্ড- 

সংক্ষরণ উদ্দোস্টে তিনি রাজকীয় শ্বতন্ত্র একটা বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আর বিভ্াগীন্গ 

বিভিন্ন কার্ধ্য পর্যবেক্ষণের জন্ত বিভিন্ন নামধেয কর্মচারী নিযুক্ত হইয়!- 
বাত. ছিলেন। বহুসংখাক চরণতূমির এবং প্রচুর আআইহার্ধ্যের ব্যবস্থা বিহিত 

হওয়ায় পণু-সংরক্ষণে ও পশুপালনে দেশের. বিবিধ উন্নতি সাধিত হুইয়!- 

ছিল। পশুসংরক্ষণ বিভাগে পাচ জন অধ্যক্ষ ছিলেন। “গোহ্ধাক্ষ'--গোপালন সংক্রান্ত 

বিবিধ কার্য পরিদর্শন করিতেন। চারণভুমি পরিদর্শনের ভার--'বিবীতাধ্যক্ষের প্রত ম্বত্ত 

ছিল। 'হুনাধ্যক্ষ' শিকার-সম্পকণীয় ব্যবস্থা বিধান করিতেন। “হস্তাধাক্ষ'_হণ্ডতিসংক্রান্ত 

বিভাগের উচ্চতম কম্মচারী ছিলেন। বন ও বনজাত দ্রব্য পর্যবেক্ষণের ভার 'কুপ্যাধ্যক্গ' পা 

হইয়াছিলেন। অশ্বাদি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব 'অস্বাধ্যক্ষের প্রতি স্তন্ত ছিল। বিশেষ (বিশেষ 

কার্ধয-ব্পদেশে এই সকল কর্মচারী নিযুক্ত হইলেও, নির্দিষ্ট কা্ধ্য ভিন্ন প্রত্যেককেই গ্রত্যেক 

বিভাগীয় কোনও-ন'-কোনও কাধ্য সম্পাদন করিতে হইত। স্থতরাং, তাহার! এক হিলাবে 

পরস্পরের কাধ্যের জন্ঠ পরস্পর দায়ী ছিলেন। গে!-পালনের ব্যবস্থা-বিধান গে!হ্ধ্যক্ষের প্রধান 

কর্তবা ছিল। তত্বাতীত তাহাকে মেষ, ছাগ, মহিষ, উদ্, গর্দভ) শৃকর, কুকুর) অখ্, অশ্বতর 
গ্রভৃতিরও তত্বাবধান করিতে হইত। তাহার কাধ্যে সাহায্য করিবার জগ বিতিন্ন নামধের 

বহু কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। “গোহ্ধ্যঞ্গ” প্রকরণে তাহাদের নামোল্লেখ আছে; যথা,--. 

পগোপা1লকপিগ্ারকদো হু কমস্থকলুন্ধকাঃ শতং শতং ধেনুনাং হিরপ্যতৃতাঃ পাজমেষু। 

ক্ষীরধূতভূতা হি বৎসান্গপহঙ্থ্যরিতি বেতনোপগ্রাহিকম্।”--গোহধ্যঙ্গঃ। ১২০ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 

কর্মচারিগণের কেহ দোহক, কেহ যস্থক এবং কেহ লুন্ধক নামে আভিহিত। তাহাদের 

প্রত্যেকের উপর এক শত হিসাবে গো-পাপনের ব্যবস্থ! ছিল। কর্ধচারিগণের কাহ!কেও 

বেতনোপগ্রাহিক, কাহাকেও করগ্রতিকর, কাহাকেও ভগ্নোংস্থষ্ক, কাহাকেও ভাগাঙ্জ্- 

প্রবিষ্টক--এইরূপ বন্দোবস্তে নিযুক্ত কর! হইযলাছিল। গোপাপনে কর্পাচারিদিগের নিয়োগ- 

গ্রথা সম্বন্ধে অর্থশান্ত্রে যে বিধি বিহিত হইয়াছে, নিয়ে তাহা প্রদত্ত হইল; . বা, -. 
"গোহধাক্ষো বেতনোপগ্রাহিকং করগ্রতিকরং ভগ্নোৎসুষ্টং ভাগান্গপ্রবিষ্টকং 

ব্রজপর্য্যগ্রং নষ্টং বিনষ্টং ক্সীরস্বতসঞজীতং চোপলভেত 1.**জয়দ্গধেনুগর্ভিনীপক্টোহী- 

বৎসতরীগাং সমবিভাগং রূপশতমেক; গাঁলয়েখ। দ্্বতন্তাস্ট্রৌ বারকান্ পণিকং 
পুচ্ছং অঙ্কচর্ম বার্ধিকং দগ্যাদিতি. করপ্রতিকরঃ। ব্যাধিতানুজনউদে হীছর্দোহ।- 

পুত্রপীনাং চ সমবিভাগং বূপশঙং' পালযস্তস্বজ।তিকং ভাগং দহ্যরিতি ভ্গোৎ 



স্যইকস্। পরচক্রটবীভয়াদনুপ্রবিষ্ঠানাং পশুনাং গালনধর্ম্েণ দশভাগং দছ্/রিত্তি 
ভাগামুপ্রবিষ্টকম্ ॥*- দ্বিতীয় খণ্ডঃ, ২১ম অধ্যায়, গোহধ্যক্ষঃ, ১২৮ম--১২৯ম পৃষ্ঠাঃ । 

দ]সী-পালকগণ চারি শেণীতে বিভুত্ত ছিলেন। বেতনোপগ্রাহিক, কর প্রতিকর, ভগ্মে।ৎ* 

সক এবং ভাগান্গুপ্রবিষ্টক। বেতন অনুসারে তাহাদের ত্রন্ূপ শ্রেণিবিভাগ হুইয়াছিল। 

নির্দি্ বেতন লইয়া! যাহার! গোপালনে নিধুক্ত হইত, তাহার] বেতনোপগ্রাহিক। দ্বিতীয় 

শ্রেণীর গোপালককে এক শত পণ্ড প্রদান করা হইত। জরদ্গু, দুগ্ধবতী গাভী, গর্ভিণী, 

পন্টৌহী। বতসতবী--এই পঞ্চ প্রকারের গাঁভী সমসংখ্যা্ন তাহাদের নিকট' প্রতিপালনার্থ 

প্রদান করা হইত। তাহার! প্রতি বৎসর প্রভুকে-আট ভার ঘ্বৃত এবং মৃত পশুর পুচ্ছ-চ্। দি 

প্রদান করিত । এই শ্রেণীর পালক--করপ্রতিকর, আধথ্যায় অভিহিত । তৃতীয় শ্রেখীর 
গেপালক--ভগ্জোতস্্টক”। চারি শ্রেণীর সমান সংখ্যক গবাদি তাহাদিগকে গ্রপান 

রা হইত। ব্যাধিগ্রস্ত, অদেহ দুর্দোহ এবং পুত্রস্সী প্রভৃতি গাভী তাহাকে দিবার নিন্ম 

ছিল। তাহার! ব্যাধিগ্রস্ত পশুর চিকিৎপাদি করাইয়। সুস্থ ও সবল করিত /--সম্তাননষ্টকারী 

পশুকে বশে আনিত ;-_-আর দুপ্ধহীন ব| ছর্দোহ গাভীর দুপ্ধ-দোহনের ব্যবস্থা করিত। 

পূর্বোক্ত চারি শ্রেণীর পশুপালন বিশেষ আয়াসসাধ্য। সেই জগ হুগ্ধোৎপন্ন দ্রব্যের নির্দিষ্ট 
ংশ তাহার গ্রহণ করিত। আর যাহারা নিজ নিজ গবাদির প্রতিপালনে অসমর্থ হইত, 

ঘথব। দন্যু-তস্করের ভয়ে রাজকীয় গে।শালায় তাহ! প্রদান করিত, কর-শ্বরূপ তাহা" 

দিগকে উৎপক্-দ্রবোর দশমাংশ রাজসরকারে প্রদান করিতে ছইত। তাহারা 'ভাগাঙ্- 

গ্রাবিষ্টক' সংজ্ঞার অভিহিত। পশ্বাদির দল-সংগঠন সম্বন্ধেও বিশেষ বিধি ছিল। গর্দিত 

ও মশ্বতর এক দলে এক শতের অধিক প্রায়ই দৃষ্ট হইত না; আর তাহাদের মধ্যে 
মাএ পাঁচটা পুংজাতীয় পণ্ড থাকিত। ছাগমেষাদির দলে এ্ররূপ দশটা এবং গাভী, 

মহিষ ও উদ্র গ্রতৃতির দলে মাত্র ঢারিটা পু-জাতীয় পণ্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা! ছিল। যখা,- 

“পঞ্চ্যভং খরাশানামজাবীনাং দশর্ষভম্। 

শক্যং গোমহিষোস্রাণাং যৃথং কুু্ধ্য।চ্চতুবু যম্।, 
গোশমে"্মহিযাদিয় সংখ্য। নিরূপণ করিয়া! তাহার হিসাব-সংরক্ষণের ব্যবস্থ। অর্থশ।স্ত্ে 

দৃ্ট হয়। রাজকীয় গো-শালার স্ত্রী ও পুং জাতীয় যে সকল পণ্ড থাকিত, তাহাদের 

তালিকা প্রস্তুত কারয়! অধ্যক্ষ রাজচিহন দ্বার! পশুসমূহ চিন্কিত্ত করিতেন। 

খ্যা-নিরপণ। হত, মৃতঃ নষ্ট, বিনষ্ট সর্বপ্রকার পশ্তর বিবরণ সেই তালিকায় সন্ষিবি 

করিবার বিধি ছিল। গ্ররুতির নিয়মানুসারে রোগাক্রান্ত হইয়া! পঞ্চত্ব 

লাভ করিলে, অথব! বার্ধক্যের পীড়নে কিংবা! কোনও অগ্বাভাবিক উপায়ে পণুগণ মৃত্যুমুখে 

পতিত হইলে, কিংব! অন্য কোনও কারণে তাহাদের মৃত্যু ঘটিলে, তালিকান্ন অধ্যক্ষগণ সে 

সকল বিবরণ সর্দিবিষ্ট করিতেন | পু”, স্ত্রী, যুব! ও বৃদ্ধ হিসাবে পশ্থাদির শ্রেণিষিভাগ হুইত। 
তদহথসায়ে পক্থাদির বহু শ্রেনীর পরিচয় অথশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। সে পরিচয়) যথা, 

বসা বৎসতর দম্য! বহিনী বৃষ! উক্ষাণশ্চ পুঙ্ববাঃ যুগবাহনশকটবছ! বৃষভাস্সথন! 

মহিযাঃ পৃষ্ঠসবন্ধবাহিনশ্চ মহিষ; বৎসিক1 বৎসতরী পষ্টৌহী গর্ভিলী ধেহুষ্চাগ্রজাত! 



পশুপালন ব্যবস্থায় আদর্শ ৪২৫ 

বন্ধ্যাশ্চ গাঁবে! মহিষশ্চ মাসঘিমাসজাতান্তাসামুপজ! বসা বসিকাশ্চ। মাসামাস- 

জাতানগ্ষয়েংৎ। মাসছিমাসপধুঠধিতমন্কয়েৎ। অস্কং চিহ্নং বর্ণং শৃঙ্গাস্তরং চ শক্গগ- 
মেবমুপদা নিবন্ধয়েদিতি ব্রজপধ্যগ্রমূ। চোরহৃতমন্তবৃথপ্রবিষ্টমবলীনং বা নষ্টম্॥ 

পদ্কবিষমব্যাধিজয়াতোয়াধারাবসন্ং বৃক্ষতটকাষ্টশিলাভিহতমীশানব্যালসপৃশ্রাহদা বাগ্ি- 
বিপন্নং বিনষ্টং প্রমাদাদভ্যাভবেযুঃ 1৮-_গোহ্ধ্যক্ষঃ, ২৯ম অধ্যায়, ১২৯ম পুষ্ঠাঃ। | 

তালিকার উল্লিখিত ঝোড়শ প্রকার পণুর নাম--বৎস, বৎসতর়া, দম্যা, বছিনী, বুষ, উদ্মণঃ, 

পুঙ্গব, বুগবাহন বুষভ, শকটবহু বৃধভ, সথনা, মহিষ, পৃষ্ঠস্কন্ধবাহিন মহিষ, বনিক) বৎস রী, . 

পষ্টোহী, গভিণী, ধেঙ্ুঃ অগ্রন্াতা, বন্ধ্যা, মাসছিমাসজ।তাস্তাসামুপজ বৎম ও বৎমিকা।* 

রাজ-পশ্ুশালাস্থ এই দকল পণ্ডতর লহিত অস্বামিক পশুর গাত্রে রাজচিহ্ম-সমূহ প্রদান 

করিবার বিধি ছিল। শ্ৃগদ্য়ের দৃপত্ব পরিমাণে, শ্বাভাবিক চিহ্ন দ্বার! এবং বর্ণ অনুসারে 

চিহ্নিত পশুদিগের শ্রেণিবিভাগ হইত। গোহ্ধ্ক্ষ শ্বয়ং এই সকল কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন। 

ভারবাহী পশুর নালারন্ধে, ছিদ্র করিয়া! রশ্মি-সংযোজনের প্রথাও অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হযজ। 

'নস্ত' নামে উহ! অভিহিত হইয়! থাকে। 
পশ্থদির শ্বান্থ্যোন্নতি-কল্পে খাধ্য-সরবরাহের এবং চিক্কিৎসাদির ব্যবস্থায়ও বিশেষ কৃতি" 

ত্বের পরিচয় পাওয়! যায়। নন্যযুক্ত ভারবাহী পশ্ড এবং অন্ান্ত পশ্তর খাদ্যাদি সখস্থে 

ধান ' অর্থশান্ত্রে এক বিস্তৃত তালিকা লিপিবদ্ধ আছে। তদমুসারে এ সকণ 

ও পণ্ডকে নিয়লিখিত পঞ্ধতি-ক্রমে ওজন-পরিমাণে খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থ! 
াহা-বাবনায়। 

- 

ছিল। অদ্ধ ভার বব, এক ভার তৃণ, এক তুল! থোল, দশ আঢ়ক কণকুণওক 

ব৷ ভূষি, পাচ পল, লবণ, এক প্রস্থ পানীয়, এক তুল! মাংস, যব বা মাস এক দ্রোগ, এক 

আঢ়ক দধি, এক আটক দুগ্ধ বাক্ষীর, এক আঢ়ক স্বর, এক প্রস্থ তৈলাদি ম্নেহ-পদাথ* 

দশ পল ক্ষার থা গুড়, এক পল শৃ্জিবের (আদ্রক জাতীয় দ্রব্য) এবং নাসারদ্দ্ে, মন্্ন 

করবার জন্য এক কুড়ঘ তৈল। অন্যান্ত পশুকেও পূর্বোক্ত দ্রব্য-সমূহ আহার্য স্বরূপ প্রদান 

কর! হইত । কিন্তু তাহার হার-্পরিমাণে তারতম্য ছিল। অশ্বতর, গ্রাভী এবং গর্দত 

গ্রভৃতিকে পুর্বোক্ত দ্রব্-সমুহের পরিমাণের এক সিকি কম খাগ্ঠ প্রদান কর! হুইত। মা্ষ 

ও উদ্ত্রের পক্ষে দ্বিগুণ আহার্ধ্য গ্রদানের ব্যবস্থা ছিল। তৃণোদক পশ্থাদির গ্রধান খাদ্য। সময় 

লময় অবস্থ।-বিশেষে পুর্ববিধ থাদ্য-পানীয় প্রদানের বন্দোবস্ত হইত। গোষধাক্ষে, যথা,-_- 

বলীবদণনাং নন্তাশ্বভদ্রগতিবাহিনাং যবসন্তার্ধভারঃ তৃণশ্ত দ্বিগুণং; ॥ তুল ঘাণপিণ্যাকন্ত ; 

দশাঢ়কং কণকুগুকন্ত ; পঞ্চপলিকং মুখলবণং; তৈলকুড়,দ্বে! নস্যং; প্রস্থ পানং; 
মাংসতুল। ১ দনশ্চাডকং; যবদ্রোগং, মাপানাং বা পুলাকঃ) ক্ষীরদ্রোণমধ ঢকং বা 

* দম্যা ও বহিনী বৃষ--পোষমানান ও ভারবাহী বৃষ) উদ্ষণঃ ও পুক্গবাঃ-_গর্ভাধান জন্য রক্ষিত বৃ ঃ 
যুগবাহন ও শকটবহু বৃধভ--ঘুগ্-বন্ধলে ঘে.বৃষ দ্বারা শকটচালন। কর। হয়; হৃন।-.যাহাদের মাংস খাস্রূপে 

বাবহৃত হইয়া থাকে। বংপিকা--বকৃনা বাছুর; বৎনভরী-কিশোরপ্রাপ্ত গাভী; পষ্টোহী--যুব্তী গাতী ; 
ধেনগু--ছুদ্ধবতী গাত। ; অপ্রজাতা--যাহাদের সষ্তান হয় নাই ; মাসহ্িমাসজা তান্তালামুপজ। বৎদাবতাশক।শ্চ-. 

এক মাল বা ছুই মাপ বযস্ক বাছুর। | 
৬ষ্-_-৫৪ 



৪২৬ ভারতবর্ষ । 

জরারাঃ) লেহ্প্রন্থঃ; ক্ষারদশপলং ; শৃঙ্গিবেরপলং চ প্রত্থিপানস্। পাঁদোনমখখতরগো- 
খরাণাং দ্বিগুণং মহিষোস্ট্রানাং কর্ম্মকরবলীবদনাং পায়নার্থান]ং চ। ধেনুনাং কম 
কালতঃ ফলতশ্চ বিধাদানম্। সর্বেধাং তৃপোদক গ্রকাম্যমিতি গোমগুলং ব্যাখ্যাতম্। 

'পঞ্চর্যতং রাশ্খানামজাবীনাং দশর্ষভম্। শক্যং গোমহিযোস্রাণাং যুখং কুর্ধ্যাচ্চতুর বম্ ॥” 

সুগ্ধদোহনাদি সথ্দ্ধেও বিবিধ নিয়ম ছিল। বর্ষ, শরৎ ও হেমন্ত কালে প্রাতে ও সন্ধ্যার 
ছুদ্ধ-দোহছনের ব্যবস্থা ছিল। শীত খতুভে এবং ঘসস্ত ও গ্রীন্মকালে ফেবলমাজ প্রাতে ছুগ্ধ 

ন্বোছন করা হইত। শ্থাস্থা-বিষয়ে এ বাবস্থাও কম উপযোগী নছে। এতদ্যতীত কি পরিমাণ 

ছপ্ধে কি পরিমাণ স্বতাদি উৎপন্ন হয়, তাহাও কৌটিল্য নির্দিষ্ট করিনা দিয়াছিলেন। এক 
দ্রোশ গো-ছুপ্ধে এক প্রস্থ স্বৃত হয়। প্র পরিমাণ মহিষের ছৃগ্ধে উহার অপেক্ষা অধিক এক- 

পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত দ্বৃত উৎপক্ন হইবে। এ পরিমাণ ছাগ-ছুগ্ধে উহার দেড় গুণ ঘ্বত উৎপর 

হইতে পারে। খাদা পানীয়ের উপর হুগ্ধার্দির পরিমাণ নির্ভর করে। অধিক পরিমাণে 
আহার্ধ্য প্রান করিলে অধিক পরিমাণে হুপ্ধ-স্বৃতাদি উৎপয্ন হয়। আর খাদ্যাদির হস- 

বুদ্ধি অনুসারে ছগ্ধাদিরও হাস বৃদ্ধি ঘটে। এতৎসন্বন্ধে অথশাস্ত্রে নিম্নরূপ বিধি দৃষ্ট হয়ঃ 

শবর্ধাশরদ্ধেমস্তানভয়তঃ কালং ছুহযুঃ। শিশিরবসস্তত্রীষ্াানেক কালম্। দ্বিভীয়কালদোখ্ি,রনুষট- 
চ্ছেদে! দণ্ডঃ। দোহকালমতিক্রামতন্তৎফলহানং দণ্ডঃ। এতেন নস্যদমাযুগ বঙগনবর্তন- 

কাল! ব্যাখ্যাতাঃ। ক্ষীরদ্রোণে গবাং দ্বৃতপ্রস্থঃ পঞ্চভা গাঁধিকে! মহিষীণাং ) ছিভাগা ধি- 

কোহজাবীনাং; মন্থে৷ ব1 সর্বেষাং প্রমাণং ভূমিতৃণোদক বিশেষাদ্ধি ক্গীরঘৃতবৃদ্ধির্ভবতি |” 

মুত গে-মহিযাদি পালিত পণ্ডর চম্, রোম, খুর, লাঙ্গুল প্রভৃতি হইতেও রাজকোষে অর্থাগম 

হইত। পখ্বাদির মৃত্যু হইলে অধ্যক্ষ এ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতেন। কোৌটিল্যের উত্তি,-- 
“কারণমৃতস্যাঞ্ষচর্দ গোমহ্যিস্য কর্ণলক্ষণমজাবিকানাং পুচ্ছমন্কচম” চাশ্বখরো স্ী।ণাং 

ৰালচর্খবস্তিপিৎনগাযুদস্তখুরশৃঙ্গাস্থীনি চাহরেষুঃ।***অজাদীন!ং যায্মাষিকীযুর্ণাং গ্রাছু- 
য়েখ। তেনাশ্বখরোষ্ বরাহতব্রজ। ব্যাখ্যাতাঃ 1*--গোহ্ধ্ক্ষঃ, ১৩০ম ও ১৩১ম পৃষ্ঠাঃ $ 

পশ্থাদির স্বাস্থ্যবিধানের পূর্বোক্ত নিয়মাবলী ভিন্ন চিকিৎসাদির বিবিধ বাবস্থ। বিহিত হইয়া 
ছিল। পণুপালকগণ ওবধাদি দ্বার! চিকিৎস! করিতেন। ওুঁধধের গুগহীনতার জন্য অথব 

পালকের অসাবধানত! হেতু পণ্র পীড়া বৃদ্ধি হইলে, চিকিৎসার ব্যরভাম্নের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইত। 
এতছ্যতীত পঙ্থান্দির গানে আঘাত করিলে দণ্ডের বিধান ছিল। আখাতের তারতম্য ও প্ররুতি 
অনুসারে রাজা শান্তি এদান করিতেন। দণ্াঘাতে পণ্ডকে কষ্ট দিলে এক বা! ছুই পণ, পশুর 
গাজ হইতে শে!গ্রিতপাঁত করিলে দ্বিগুণ দণ্ড প্রদান করিতে হইত। ক্ষুত্রপণ্ড সন্বন্ধে এই ব্যবস্থ! 

বিহিত ছিল। বৃহৎ পণ্ডর পক্ষে পূর্বোক্ত হারের দ্বিগুপ অর্থদণ্ড দিতে হুইত্। অর্থ" 

শাস্ত্রের অস্তগতি গোহধ্যক্ষ, অস্বাধ্যক্গ ও দণ্ডপাকুম্য অংশত্রর়ে এতঘিষয়ের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। 
অর্থশান্ত্র (১৯৭ম পৃষ্ঠাঃ) হইতে এতছ্বিষয়ফ কৌটিল্যের নীতি নিয়ে উদ্ধৃত হইল; যথা/-_ 

"বালবৃদ্ধব্যা ধিতানাং গোপালকাঃ প্রতিকুষ্যু?ি ।*-_গোহধ্যক্ষঃ, ১২৯ম পৃষ্ঠাঃ ।**"অস্বানাং 
চিক্ষিৎসকাঃ শরীরহাসবৃদ্ধিগ্রতীকা রসৃতুবিভক্তং চাহারম্।**ক্রিয়াভৈবক)সজেন ব্যাধি” 

দ্ধ প্রতীক রন্ধিগুণো দও:) তদবর়োধেন বৈলোম্যে পহযুলাং দঃ তেন গোষলং 



পশুপালন, ববন্থায় আদশ:। ৪২% 

খরোই্মহিষমজাবিকং চ ব্যাখ্যাতম্।*_ ভস্বাধাক্ষঃ। ১৩৪ম--১৩৫গৃষ্ঠাঃ 6." পথি 

ব্যাধিকর্মমদজর|হভিতপ্ত।নাং চিকিৎসকাঃ প্রতিকুর্ধা ঃ ।*--হন্তিগ্রচারঃ, ১৩৯ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 

“কষুদ্রপণ্ডনাং কাষ্ঠাদিভিহখোৎপাদনে পণো দ্বিগুণো বা দণ্ডঃ। শোণিতোৎপাদনে 

দ্বিগুণঃ। মহাপশুনামেতেঘবস্থানেযু ছ্বিগুণে। দওডঃ, সমুখানব্যয়স্চ।,--দণুপারত্যুম্ ॥ 

চারণ-ভূমির ব্যবস্থ। বিধান কৃতিত্বের আর এক নিদর্শন। পণুসংরক্ষণ বিষয়ে এবং তাহাদের' 

্বাস্থ্যা-বিধানে £চারপ-ভূমি একান্ত প্রয়োজনীয় । পশ্বাদির আহার্ধ্য-সরবরাহেও উহ! আল 

উপযোগী নছে। আবদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতির নিয়ম অস্ুসায়ে মানুষের যেমন শ্বাস্থাহ!নি 

ঘটে, আবদ্ধ অবস্থায় পশ্বাদিরও সেইরূপ স্থাস্থ্াভঙ্গ হইয়া যায়। চগ্দিয়া বেড়াইবার হ্ুবিধা 

না পাইলে দেহপুষ্ি সম্ভব নহে। দেহপুটিতে শ্বান্থ্যরক্ষা না হইলে অতি অল্পকাল মধ্যেই 

তাহার] কার্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। সেই জন্য পণ্ডিতগণ পণুসংরক্গণের জন্ত 

চারথভূমির প্রয়োজনীয়তা যুক্তকণ্ঠে শ্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অধুনা চারণতুমির বিশেষ 
অভাব হওয়ায় পশ্বান্দির সংখ্য। বহুল পরিমাণে হাসপ্রাণ্ত হইয়াছে । আর সেই জন্ত কর্ষণে।প- 

যোগী পশ্তর অভাবে ভারতের শশ্ত-পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়! গিয়াছে । প্রাচীন ভারতে 

চারণ-ভূমি সম্বন্ধে কিরূপ বিধান বিহিত হইয়াছিল, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে ততৎপ্রদর্শনের প্রয়াল 

পাইব। কোৌটল্যর নীতির আলোচনার গ্রতিপন্ হয়, সে সময়ে দেশের সর্বত্র বছ চারগ- 

ভূমি ছিল। চারণতৃমি নির্মাণের, তাহ। সংরক্ষণের এবং তাঁহার উন্নতিবিধানের বিবিধ বিধি 

কোৌটিল্য বিছিত করিয়াছিলেন । সে বিধি-ব্যবস্থায় শ্বতজ্্র এক তত্বাবধামক বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হুইয়াছিলেন। তিনি 'বিবীতাধ্যক্ষ' বলিয়া অভিহিত হুইয়াছেন। চারগতৃমি পর্যবেক্ষণ করা 

এবং তথপসংক্রাস্ত বিধি বিধান প্রয়োগ, তীহার প্রধান কর্তব্য ছিল। কোন্ স্থানে কিরূপ 

ভাবে পশুচারণ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে কিরূপ সুবিধা-অন্মবিধ! হওয়ার সম্ভাবনা, 
তন্নিরূপণ তাহার প্রধান বর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। বিবীতাধ্যক্ষ এক এফ খতৃতে 

এক এক চারণতৃমিতে পশ্চারণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যায়ঃ 

দে সময় দেশের- সর্বত্র বু চারপতৃমি সংরক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহাতে পর্ধযায়ক্রঙে 

একটার পর অপরটি হিলাবে পশ্তচারণের ব্যবস্থ। ছিল। প্রতি পল্লীতে এবং প্রতি জন- 
পদে বছসংখাক ঢারণভূমি মে সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পাঁলকগণ নিজ নিজ ন্মুবিধ। 
অসুবিধা অনুপায়ে চারণ-ভূমি নির্বাচিত করিতেন। প্রধানতঃ, তাহার! দুইটা বিষয়ে 
প্রতি লক্ষা রাখিয়াছিলেন। প্রথম--পণ্ুপালের শারীরিক সামা; ভ্বিতীয়--বিগদ- 
আপদের ভারতম্য। যেখানে বিপদের সম্ভাবনা অল্প; পরস্ধ যে স্থান অপেক্ষান্কত, 

অধিক নিরাপদ )--পালকগণ লাধারণতঃ.সেই সকল স্থানের চারণভূমিই গণ্ডচাযণ জন 

নির্বাচিত করিতেন। বন্ত-প্রদেশে, অনুর্বর কেত্রে, বন্তখাপদসন্কুল স্থানের মধ্যস্থলে চায়ণ- 

ভূমি নির্বাচনের প্রথ। ছিল। তাহাতে একদিকে যেমন পথ্াদির স্থাস্থ্যোতির জুরিধ 
হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি পতিত: অনুর্বার ক্ষেত্রও ক্রমশঃ শন্তোৎপাদনোপযোগী হইসধা 
আসিকাছিল। অথশান্ব হইতে এতৎসংক্রাত্ত বিধি-বিধান নিম্নে উল্লেখ কক হইল) হখা,-- 

প্লুষ্ধকগপণিভিয়পাস্তস্তেনধ্যালপরবাধতয্নমৃতুবিত্বজমরপ্যং চারকেযুং ।”--গোহ্ধ্যদ্ষ £) .-. 



৪২৮ ভারতবর্ষ । 

১০০ পুষ্ঠাঃ ॥--অকৃষ্থায়াং ভূমৌ গশ্ডভো। বিবীতানি প্রযচ্ছেৎ।*--ভুমিচ্ছি ড্র- 

বিধানম্, ৪৯ম পৃষ্ঠাঃ।...প্ভয়াস্তরেযু চ. বিবীতং স্াপয়েৎ।*-_বিবীতা ধ্যঙ্ষঃ, 
১৪১ম পৃষ্ঠাঃ ॥**খাডুবিভক্ষমরণাম্ চারয়েষু।***পউপনিবেশদিখিভাগে গো- 
প্রচারান্ বলান্বয়তে ব| গবাং রঙ্গাসামথাচ্চ।”--গোহ্ধ্যক্ষঃ, ১৩১ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 

চারগ-ভুমিতে সর্বপ্রকার গৃহপালিত পশ্ত চরিতে পারিত | ততকালে সর্ধবপ্রকারের পণ্ড রাজার 

উশ্বধ্য-সম্পদের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। পশ্বাদির স্বাস্থ্যের উপর দেশের পণাশস্তের প্রাচুর্ধা, 
উৎপত্তি এবং রাঁজশক্তি নির্ভর করিত । ন্মুতরাং তৎসম্পক্ষণয় ব্যবস্থা-বিধানে সর্বদ] রাজার 
খরদৃষ্টি ছিল। চারণক্ষেত্রে ছিংশ্রজন্তর উপদ্রব এবং পশুছানি নিবারণ জঙ্ক শিকারী নিষুক্ত 

কটয়]ছিল। পণুচারণকালে তাহারা শঙ্খ ও কুকুর সমভিব্যাহারে চারথক্ষেত্র-সাস্লিধো 

উপস্থিত থাঁকিত। সর্প, ব্যা্ব গ্রভৃতি হিংস্র অন্তর উপস্থিতি অনুভব করিলে বিবিধ সঙ্কেতে 
ভাতার! সাবধানতা পরিজ্ঞাপক ধ্বনি করিত। শঙ্খ ও দানাম! ধ্বনিতে চৌর ও ব্যাত্ের 

আগমন-বার্ত। বিজ্ঞাপিত হইত। অসভ্য টৈদেশিক জাতির উপস্থিতি-সংবাদ তাহার! রাঁজ- 
মুদ্দাক্ষিভ পারাবত সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করিত; অথবা অনবরত অমি প্রজালিত করিবার বিধি 

ছিল। বিপদ-দার্ভা রাজার গোচরীভূত করিবার এইরূপ বিবিধ উপায় অবলম্বন কর! হইত। 

এতদ্বাতীত পন্জপাঁলকগণ বিবিধ উপায়ে সতর্কত। অবলম্বন করিতেন। তাহারা গোমভিষাদির 

গললদেশে ঘণ্ট। বীঁধিল্া দিতেন । তাহাতে একদিকে ঘণ্টাধবনিতে যেমন সর্পাদি হিংশ্র জস্ত 

দুরে পলাইত, তেমনি পলাগ্িত পণ্ড সন্ধানেরও ম্বিধা হইত। স্নান করাইবার আবশ্যক 

হইলে কর্দম ও কুন্তীর পরিশৃন্ত জলাশয়ে তাহাদিগকে মান করাইবার ব্যবস্থা ছিল? 
পতস্করামিআাভা[গমে শঙ্খহন্দুভিশব্দমগ্রাহাঃ কুধ্যং। শৈলবৃক্ষবিরূ়। বাঃ শীম্ঘবাহন! 

ব| 'অমিব্রাটবীসঞ্চারং চ রাক্ষে। গৃহকপোতৈমুরদ্রাযুকজৈহপরয়েযুঃ ধূমাগ্নিপরংপরয়! বা। 

দ্রবাবন্তিবনাজীবং বর্ধিণীং চোররক্ষণম্। সার্থাতিবাহং গোরক্ষ্যং ব্যবহারং চ কাঁর- 

গ়েখ।*-বিবীভাধাঙ্গত। ১৪১ম পৃষ্ঠাঃ 1-*'সর্পব্যালআাসনার্থং গোচরাসুপাতজ্ঞানার্থং চ 

রশন,নাং ঘণ্টা তৃর্ধযং চ বন্ধীযুঃ। ৮০০০০০৪০৪৮৫ পালয়েযুস্চ । 
--গোহধাক্ষঃ ১৩০ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 

চরাইবার সময় বর্ণান্ুলারে পশুগণের দল বিভক্ত করিতে হইত। ইহাতে অনেক বিষনে 
সুবিধা ছিল। বিভিন্ন দল 'এক সঙ্গে মিশিয়! গেলেও পালকগণ আগনাঁর পশুদল 

সহজেই বাছিয়! লইতে পারিতেন। 

.. গবাদির স্কা হস্তাশ্বাদি পালনে একই নীতি অন্থস্থত হইত। অশ্বপরিদর্শনের অন্ত 
অস্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। অস্বাদির গীতি-গ্রক্কতি নির্বাচনে তাহার প্রতি কতকগুলি 

গুরুকার্ধ্যের ভার ন্যস্ত ছিল। অশ্বসমূহের তালিক! সংরক্ষণ? জনম, 
আঙ-ব্যবস্থ। |. রঙস, বর্ণ ও চিহ্ন অনুসারে তাহা'দিগের শ্রেণিবিভাগ ; আগ্তাবল সংক্রান্ত 

নিয়মাদি প্রতিপালন । অঙ্বের থান্য-পরিমাগ নির্ধারণ ) অঙ্বগণের উপযুক্ত 

শিক্ষা দান; তাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসা-বিধান ; অন্তানায বিবিধ উপায়ে অশ্বগণের যদ্র-পুশ্রয। 

কর )--অশ্বধ্যক্ষগণের প্রধান কর্তব্য ছিল। অঙ্থগণ প্রধানতঃ ছুই শ্রেহীতে বিভক্ত হুইত। 



পশুপালন ব্যবস্থায় আদশ। ৪২৯ 

জন্মস্থান-হিসাবে তাহাদের একরূপ বিভাগ নির্দিষ্ট ছিল, আবার আকুতি-প্রক্কৃতি অনুসারে 
তাহাদের” বিভাগ অগন্তরূপ নির্ণীত হুইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে অথশাস্ত্রের উক্তি; যথা, 

"তেষাং তীক্ষভদ্রমন্দবশেন সাম্নাহামৌপবাহাকং বা কর্ম প্রযোজয়েৎ ॥.*, 

 প্রয়োগ্যানামুত্তমাঃ কাস্তোজক সৈন্ধবারউ্রজবানাযুজাঃ ৷ মধ্যমাবাহলীকপাপেম্- 

কমসৌবীরকতৈতলাঃ। শেষাঃ প্রত্যবরাঃ1,-__অশ্বাধাক্ষঃ। ১৩৩ম পৃষ্ঠাঃ | 

আক্কৃতি-প্ররূতি অনুসারে অশ্বের যে বিভাগ হইত, তাছার মধ্যে আবার তিনটা উপবিভ1গ 
দুষ্ট হয়,_তীক্ষ, ভদ্র এবং মনন । জগ্মস্থান হিসাবে সে বিভাগ অষ্ট প্রকার,-_কাম্ডোজক, 
দৈন্ধব, আরজ, বানায়ুজ, বাহলীক, সৌবীরক, পাপেয়ক এবং তৈতল। এতন্মধ্যে প্রথম চারি 

স্থানের অশ্ব সর্বশ্রেষ্ঠ । অন্তান্ত স্থানের অশ্ব দ্বিতীন্ব শ্রেণীর অন্তর্গত । বিবিধ উপায়ে ষে 

সকল অশ্ব সংগৃহীত হুইত্তে পারিত। সেই সকল উপায়ের কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল, 

“অশ্বাধ্যক্ষঃ পণ্যাগারিকং ক্রয়োপাগতমাহবলব্ধমাজাতং সাহাধ্যক- 

গতকং পণস্থিতং যাঁবৎকালিকং বাইর্্বপয়গ্রং কুলবয়ো বর্ণচিহ্নবর্গাগমৈলে 

খয়েৎ। অগ্রশন্তন্তঙগ ব্যাধিতাংশ্চাবাদয়েৎ।”-_-অশ্বাধ্যক্ষঃ, ১৩২ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 

গোমহিযাদ্ির যেমন বিবিধ আহার্ধয দেওয়! হইত, অশ্বাদি সম্বন্ধেও সেই একইরূপ বিধানের পরি- 

চয় পাওয়! যাক । প্রতোক উৎকৃষ্ট অশ্বকে নিম্নরূপ হার-পরিমাণে আহার্ধয প্রদান কর ইইত,-_- 

"উত্তমাশ্বস্ দ্বিদ্রোণং শালিব্রীহিষ বপ্রিয়ঙ্ুণামধ শুক্ষমধসিদ্ধং বা মুদগমাফাগাং বা পুলাকঃ। 

স্নেহপ্রস্থশ্চ পঞ্চপলঃ লবণস্ত মাংদং পঞ্চাশতপলিকং রসস্যাঢ়কং দ্বিগুণং বা দগ্ধঃ পি- 

র্েদনার্৫থঃ ক্ষারঃ পঞ্চপলিকঃ সুরায়াঃ প্রস্থঃ পর়সে। বা দ্বিগুণঃ প্রতিপানং ; দীর্ঘ- 

পথভারক্লাস্তানাং চ স্বাদনাথং স্সেহপ্রস্থোইনুবাঁসনং কুড়স্থ! নন্তকর্্ণঃ যবসস্যাধ” 

ভারঃ তৃণন্য দ্বিগুণঃ ষড়রত্বিঃ পরিক্ষেপঃ পু্তীলগ্রাহে৷ বা।*-_অস্বাধ্যক্ষঃ, ১৩৩ম পৃষ্টা ঃ॥ 

চাঁউল, যন, প্রিয়ঙ্, মুগ বা মাধ ইহার যে কোনও একটা সর্বোৎকৃষ্ট অশ্বকে ছই- ড্রোণ হিসাকে 
দেওয়া হইত। তদ্বাতীত এক প্রস্থ তৈলাদি সগ্সেহ-পদাথ পাঁচ গল লবণ ও ক্ষার, এক 

গ্রন্থ সুরা, দুই প্রস্থ পয়স ক্ষীর বা দধি প্রভৃতি প্রদান করিবার নিয়ম ছিল। যে সকল 

অশ্ব অধিক দূর গমনাগমন করিতঃ অথবা ভারবহনের জন্ত নির্দিউ ছিল, তাহাদিগকে 

পূর্বোক্ত খাছোর সঙ্গে এক প্রস্থ ঘ্বত, এক কুড়ম্ব তৈল বা দ্বৃত অন্ধ ভার যবস বা টাটকা! 
ঘাস প্রদান করিবার বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের শয্যারচনার জন্য এক ভাগ খড় 
দেওয়! হইত। শয্যার পরিমাণ--ছয় অরস্তি বা দ্বাদশ ফিট। মধাম ঝ|ক্ষুদ্রাঞার অঙ্গের 

(১) পথ্যাগারি ক--৮[5056 1080 216 8606 105216-050055 চিত 5৪1৩ (২) কয়োপাগ- 

305৩ 1026 216 76০61০5৫ ) 091070856, (৩) আহ্বলক্ক 1055 (088 09৮৩ ৮6৩৯ ০8018- 

10 10 915, (8) অজাত--1)০5৩ (09% 815 ০06 1005 ৮:৩৩, € ৫) সাহাষাকাগত---দ 805৩ 

ট5৪% 215 55010010105 036 211165, ৫৬) পণস্থিত--১০5৩ 1851 216 8201688858; ওঃ 

(0055 1026 215 0550 হিওত) 06610006550 (৭) বাবংকা লিক -..9০১5 113৩6 81৩ -10 515015 

9817 8০7 ও 98010 57৩০) পিণছিত' ছলে 'বনক্ষাত' পাঠও ছৃষ্ট হদ়। উদ্ধার অর্থ-_/103 ৪:০3. 
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৪৩১ ভারতবর্ধ। 

আর্য পরিমাণও এরূপ ছিল। তবে তাহার! পূর্বোক্ পরিমাণের এক চতুঘ1ংশ কম 
আহার পাইত। 'বড়ব।” এবং 'পারশমানা' অর্থের আহার্ধ্য পূর্বোক্ত পরিমাণের আপেক্ষা 
এক পাদ পরিমাণ খনন নির্দিষ্ট হইয়াছিল। প্পাদাবরমেতন্মধ্যমাবরয়োঃ। উদ্তমসমে! রথ্যে! 
বুষশ্চ মধাম£। মধ্যমসমশ্চাবরঃ| পাদহীনং বড়বানাং পারশমানাং চ।* অশ্বাদির থাত্-সমুছ 

বিপাচক, শুত্রগ্রাহক ও চিকিৎসক প্রভৃতি আস্বাদন করিতেন। রাজপুরীতে যেমন 
বিষপন্বীক্ষার নিগ্নন ছিল এবং সর্পভয় নিবারণ জন্ত যেমন বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী রক্ষিত হইত, 
অশ্শালার কর্মমচারিগণ সে নকল বিষয়ে তদ্রপ নিয়ম গ্রতিপালন করিতেন। তম্বাতীত অশ্ব- 
পতদীক্ষারও নানারপ প্রক্রিয়া ছিল। লে পরীক্ষা-প্রণালী--উৎকৃষ্ট অশ্বের মুখের পরিমাণ 
বত্রিশ অঙ্কুলি। দৈর্ঘা--মুখ-পরিমাপের পাচ গুধ। জঙ্যাস্থি__বিংশাঙ্কুলি। উচ্চতা--জত্যযাস্থির 
চতুগডপণ। তদপেক্ষা ক্ষুদ্রীকার অশ্থের অঙ্গাদির পরিমাপ, উৎকৃষ্ট অস্থের পরিমাপাদি অপেক্ষা! 
পঞ্চান্থুলি কিসাঘে কম। সর্বোৎকৃষ্ট যে অশ্ব, তাহার দেহস্পরিমাঁপ শতান্ুলি হিসাবে । 

"দ্বাত্রিংশদক্কুলং মুখমুত্তমাশ্বস্য, পঞ্চমুখান্তায়ামঃ, বিংশত্য্ুলা জজ্যা, চতুর্জজ্বঃ উৎসেধঃ, 
ত্রাগুলাবরং মধামাবরয়োঃ, শতাঙ্গুলঃ পরিণাহঃ, পঞ্চভাগাবরং মধ্যমাবরয়োঃ1” ১৩২ম পৃষ্টাঃ॥ 
অশ্থশাল ও অঙ্বের শিক্ষাবিধান-সংক্রান্ত ব্যবস্থা --পারদর্শিতার নিদর্শন । কৌটিল্য বলিয়।- 

ছেন,--গ্রত্যেক অশ্খের গৃহ, অশ্ব অপেক্ষ। চারি গুণ দীর্ঘ এবং চারি গুণ বিস্তৃত হইবে । কাষ্ঠ- 

ফলকে বা তক্ত! দার! গৃহতূমি আবৃত করিবে। মৃত্র এবং পুগীষ নির্গমনের 
স্বতন্ত্র পথ রাখ! প্রয়োজন। সে গৃহে খাগ্তাদি থাকিবে না। পূর্ব ব! 

শিক্ষা-প্রাপালী । উত্তরাভিমুখী দরজ! রাখিবে। বিভিন্ন গ্রফারের অশ্থ বিভিন্ন স্থানে থাকিবে 

ফলতঃ, গৃহাদিতে আবর্জনা জমিয়৷ অশ্খের স্বাস্থ্য-হানি ন! হয়, অস্বশালা-নির্মাণে স্বাস্থা- 

রক্ষ|-বিষয়ক সে সকল বাবস্থা! বিহিত হইয্লাছিল। শুত্রগ্রাহক, বন্ধনকা রী, পাচক, পালক, 

কেশকারক এবং জাঙ্গুলীবিৎ চিকিৎসক--সকলেই অথ্ের স্থান্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিয়াছিলেন। পন্ত্রগ্রাহকাশ্ববন্ধকযাবপিকাধিধাপাচকস্থানপালকেশফা রজাহুলীবিদশ্চ স্বকর্ধ- 

ভিরশ্বানারাধর়েযুং।” অশ্বপাঁলার এই সকল ব্যবস্থা বিধানে কৌটিল্য বলিয়াছেন ; যথা।-- 

“অশ্ব রামচতুরশর্লক্ষফলকান্তারং সখাদনকোষ্ঠকং সমৃত্রপুরীযোৎসর্মমেকৈ- 
কশঃ প্রাঙ্মুখমুদঙমুখং ব! স্থানং নিবেশয়েখ। শালাবশেন বা দিশ্বিভাগং 

কল্পদেখ। বড়বাবৃধকিশোরাপ।ং একাস্তেযু ।*--অস্বাধ্যক্ষঃ, ১৩২ম পৃষ্ঠাঃ | 

এইরূপ অঙ্বা্দির শিক্ষা! বিষয়েও বিবিধ বিধান বিছিত হইয়াছে। অশ্বগণের শিক্ষা-কৌশল সকল 
সময়েই উপযোগী । বিশেষতঃ যুদ্ধকালে সুশিক্ষিত অখ ভিন্ন কাঁধ্যসিছি, ন্ুকঠিন হইয়া পড়ে। 
তাই অশ্বের শিক্ষা-বিধান প্রথ! চিরদিনই বর্তমান আছে। জঙ্বের গতি দ্বিবিধ ,-ওপবাহাক 
এবং সাঙ্গ । পবাহক গতি আবার পাঁচটা প্রধান অংপে বিভক্ত,-_বল্পন, নীচৈর্গত, লঙ্ঘন, 
ধোরণ এবং নারোস্র। এই পঞ্চ বিভাগের মধ্যে আবার নানা উপবিভাগ আছে | বল্পন ব! 

বৃস্তাকার গতি পাঁচ ভাগে বিতক্ত হল্গ। যথা,--( ১) উপবেণুক বা এক হম্ত পরিমিত ব্যাসবুক্ক 

বৃত্তের মখো চজ্রাফায়ে ভ্রমগ, (২) বর্ধমাঁনক বা বৃত্তাকা রমার্গে অগ্রলর হওয়া, (৩) মক ব 
পন্স্পঞ-নংযুক্ক বলগাকার পথে তৃরিক্! ফিরিয়া অগ্রসর হওয়!7 (৪) আলীচ?,ত বা শরীরের সম্মুখ" 

অশ্খের স্বাস্থ্য 
৯. 



পশুপালন ব্যবস্থায় আদশ। ৪১ 

ভ1গের গতি, এবং (৫) তৃবচালী বা শরীরের পাশ্চাস্তাগের গতি । এইরূপ নীচৈর্গতি আবার 

যোড়শ ভগুগে বিভক্ত,_-(১) গ্রকীর্ণক, (২) প্রকীর্ণোতর, (৩) নিষধ, (9) পা্থানবৃত, (৫) 

উত্্দিমার্গ, (৬) শরভক্রীড়িত, (৭ ) শরভগ্লুত, (৮) ভ্রিতালী, (৭) বাচ্যানথবৃত্ত, (১০) পঞ্চাপাধি, 

(১১) দিংহায়ত, (৯২) ম্বাধূত, (১৩) ক্রি, (১৪) শ্লাধিত, (১৫) বুংহিত এবং (১৪) পুষ্প" 

ভিকীর্ণ। লঙ্ঘন শব্দেই গতির বিষয় উপলব্ধি হয়। উল্লম্ষনে গমনের লাম--লজ্যন। লঙ্ঘন 

গতি পাত প্রকার ;--কপিগ্লুত, ভেকপ্লুত, একপ্লুত একপাদপ্নুত এবং কোকিলসঞ্চারি, উরল্য 

ও বকচারী। অশ্খদিগকে কপি ও ভেক প্রভৃতির ভ্তায় লম্ক-গ্রদান শিক্ষা দেওয়া হই 

আকম্মিক ঝম্প, একপাদ ঝম্প, কোকিলের ন্তাযস গমন, ভূমি-সংলগ্প হইয়। দৌড়ান এবং বকেক্জ 

স্তায় বম্প-প্রদান শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল। কাক্ধ, বারিকান্ক, ময়ূর, অন্ধীমযুর, নকুল, আর". 

নকুল, বয়াহ, অর্ধবরাহ প্রভৃতি 'ধোরণ' গতির অন্ততুক্ত। আর সঙ্কেত-অনুসারী গতি 

নারো্উ। আরোহীর সন্কেত বুঝিষ্ন। তদনুসারে গমন এই 'নারোস্ত্র' পর্ধ্যায়ের অস্ততুক্কি। 

প্রধান এই পঞ্চপ্রকার শিক্ষা! ব্যতীত আরও কয়েক প্রকারের গতি শিক্ষা দিবার বিধি 

ছিল। তাহা মার্গ ও ধার! পর্যায়ের অন্তর্গত। এ সকলও আবার নান! উপবিভাগে 

বিভক্ত । এই সকল শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে যুদ্ধের জন্ত অশ্বদিগকে শিক্ষাদান কর! 

হইত। ক্সথশান্ত্র হইতে নিম্নে এতদ্বিযয়ক কৌচটিল্ের মস্তব্য প্রদান কর! হইল; যখ1,- 

তেষাং ভঁক্ষভদ্রমন্দবশেন সান্মাহামৌপবাহৃকং ব! করস প্রযোজয়েখ। চত্ুরশ্রং কর্দা- 
শ্বদ্য সাল্লাহম্। বন্দনো। নীচৈর্গতে! লঙ্ঘনো ধোরণে। নানোস্ট্রশ্টৌপবাহাঃ। তত্রোপ- 

বেগুকে। বধমানকে। যমক আনীত পৃথগন্ৃবচালী চ ঝয়নঃ। ল এব শিরঃ*: 
কর্ণবিশুদ্ধে। নীচৈর্গতঃ, ষোড়শমার্গে। বা--প্রকীর্ণকঃ গ্রকীর্ণোতরে। নিষ&; পার্থানুবৃত্ত 

উম মার্গঃ শরভক্ীড়িতশ শর়ভপ্লুতঃ বিতালে। বাহাহবৃত্তং পঞ্চাপাণিস্নিংহানতস্ক্থ!- 

ধৃত; ক্রি্টঃ গ্লাঘিতো বৃংহিতঃ পুঙ্প।ভকীর্ণশ্চেতি নীচৈর্গতমার্াঃ। কপি্,তে! ভেক- 
হলুত একগ্লুত একপাদগুতং কোকিলসংচাযুরস্যো। বকচারী চ লজ্ঘনঃ। কানে বারি- 

কাষ্ধে! মযুরোহধমযুরে। নাকুলোহধ নাকুলো! বারাহোধ্ধবারাহশ্চেতি ধোরণঃ । সংজ্ঞা 

প্রতিকারে। নারোস্র ইতি। ষঞ্নব দ্বাদশেতি যোজনান্চধব! রথ্যানাং পঞ্চযোদ্ধ নাই ধবাই- 

মানি দশেতি পৃষ্ঠবাহানামশ্বানামধব! | বিক্রমে! ভদ্রাশ্থাসো ভায়বাহ ইতি মার্গীাঃ 

বিক্রমে! বল্িতমুপকণ্ঠমুপজবে। জবন্চ ধারাঃ1”-_অঙ্াধ্যক্ষঃ। ১৩৩ম--১৩৪ম পৃষ্ঠাঃ | 

অশ্থগণের চিকিৎসাদির বিবন়্ পূর্বেই উল্লিখিত, ছুইবাছে। যেমন মানুষের পক্ষে তেমনি 
পশ্াদির পক্ষে,-চিকিৎসার বিধান দরবার অভিগ্প। চিকিৎ্সকগণ চিকিৎসার দে দলে 
তাহাদের ঠহিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেল। চিকিৎসায় বা কুচিকিৎসার পীড়। 

বুদ্ধি হইলে, এ ক্ষেত্রেও দণ্ড প্রদানের বিধি বিহিত হুইয়াছিল। চিকিৎসার দোষে অখাছি 

মৃতামুখে পতিত হইলে চিকিৎনকগগকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইত | এইরূপ 

দণ্ডের বিধি বিধিবদ্ধ হওয়ায় চিকিৎসকগণ বা! পালকগণ সকলেই নিজ্প নিজ .কর্তব্য.মম্পারনে 
সর্ধদ! গ্রবত্বপর থাকিতেন। অঙ্বাদির মঙ্গলাকামনায-ঈঙ্ছয়ায়াধন! প্রভৃতির ব্যবস্থ। ছিল 

কোৌটিল্যের বিধানগুণে লে প্রাচীন-কালে পঞ্ডগঙ্গী কাটপত্তগগও ভুখস্বজছুলে কক্মাপের 



৪৩২ ভারতবর্ষ । 

করিতে পারিত১--তাহাদের নুখ-স্বাস্থ্া-বিধানে এমনই ম্নীতি-সমৃহ কৌটিল্য বিহিত্ত 
করিগ্সাছিলেল! ফলতঃ, সর্বপ্রকার হিতকর বিধানে সে রাজ্য যে অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ আহপের 
তবতারণ! করিয়াছিলঃ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 

যেমন অশ্বপালন সপ্বন্ধে তেমনি হস্তিপালন বিষয়ে সুব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধের বিবিধ সরঞ্জামের 

ম্যায়, হত তৎকালে যুদ্ধের এক প্রধান উপকরণ মধ্যে পরিগণিত হইন্থাছিল। প্রাচীনকালে 

যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তির উপযোগিত। রামায়ণ, মহ!ভারত, পুরাণ গ্রভৃতি সর্ধঞ্ই 

টা পরিদৃষ্ট হয়। সেসময় যাহার যত অধিক পরিমাণ যুদ্ধব-হন্তী ছিল, তিনি 

তত অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। সেইজন্য হন্তিসংরক্ষণ ও হুক্তিপালন 

তখন এক প্রধান কর্তব্য বলিয়! গণ্য হইয়াছিল। কেহ হস্তী হত্যা করিলে তাই সে সময় 

তাহাকে মৃত্াদণ্ডে দণ্ডিত করিবার বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। কোৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে হস্তিপাণন 

ও হুস্তিসংরক্ষণ বিষয়ে যে উপদেশ-পরম্পর! বিথ্তি হইয়াছে, তাহ! হইতে এতদ্বিষয়ে অনেক 

তথ্য অবগত হুওয়! যায়। সে সমক্ন হস্তিপালন ও হস্তিসংরক্ষণ জন্ স্বতন্ত্র একটা রাজকীয় 

বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিল । হস্ত্যধ্যক্ষ ছিলেন--সেই বিভাগের সর্ববোচ্চি কন্মচারী। তাহার 

অধীনে, কারধ্যের প্রকৃতি-পর্যযায়-অনুসারে, নাগবনপাল, নাগবনাধ্যক্ষ, হুস্তিতক, পাদদপাশিক, 

সৌমিক, পারিকম্মিক, বনচরক ও অনীকস্থ প্রভৃতি বিভিন্ন নামধেয় উচ্চ নীচ বহু কর্মচারী 

নিষুক্ত হইয়়াছিলেন। অর্থশাস্ত্রের মতে হস্তাধ্যক্ষের কাধ্য নিম্নরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
শহন্ত্যধ্যক্ষে। হুম্তিবনরক্ষাং দম্যবন্মক্গাস্তানাং হন্তিহন্তিণীকলভানাং শালাস্থানশয্য।- 

কর্মবিধাক়বসপ্রনাণং . কম্মশ্বযোগং বন্ধনৌোপকরণং সাংগ্রামিকমলঙ্কারং চিকিৎস- 

কানীকম্থৌোপকস্থাযুকবর্গং চান্ৃতিষ্ঠেৎ।*--দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ, হস্তধাক্ষ2) ১৩৫ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 
হন্ত্যধ্ক্ষের কার্য--হন্তিবনরবক্ষার ব্যবস্থা-বিধান ; হশ্ডিশযা। [ৰহিত করা, তাহাদের 

দৈনিক আহারাদি প্রদানের বন্দোবস্ত কর; অলঙ্কার, শিক্মাঃ যুদ্ধসজ্জ! গুভৃতি মরবরাহছ 

র।; চিকিৎসকঃ শিক্ষক ও পরিচারকগণের কা্য তত্বাবধান। বিভাগীয় উপঝোক্ত কম্প- 

চারিগণ ব্যতীত হন্তিশালার জন্ত আরও একাদশবিধ কর্মচারীর পরিচয় অর্থশান্তে প্রাপ্ত 

হওয়! যায়। তাহার! আপন আপন কার্ধ্য অন্গসারে যথাক্রমে চিকিৎসক, অনীকস্থ্, আরোহক 

আধোরণ, হুম্তিপক, উপচারিক, বিধাপাঁচক, পাদপাশিক, কুটীরক্ষ এবং উপশান়িক 

নামে অভিহিত হইয়াছেন ; যথা,__“চিকিৎনকানীকম্থারোহকাধোরণ হস্ভিপক্ষৌপচারিক- 
বিধাপাচকযাবসিকপাদপাশিক কুটারক্ষকৌপশার্িকাদিরৌপস্থাফ়িক বর্গীঃ ॥* 

কর্মচারিগণের কর্তব্য বিষন্ে বিবিধ বিধানের পরিচয় অর্থশাস্ত্রে পাওয়৷ যায়। নাগ- 

বনপালগণ--হন্তিবন (যে বনে হুন্ডি বাস করে) রক্ষা করিতেন। নাগবন-রক্ষ-কল্পে যে কিছু 

উপায় অবলগ্বন আবশ্তক, তাহ। উত্তাবন কর! তাহাদের কর্তব্য ছিল। 

[ উপযুক্ত-রূপে বনসমূহ নুরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা হুইয়াছে কি না, তাহ। 

| পর্যবেক্ষণ করিগা তাহারা অধ্যক্ষের নিকট বিজ্ঞাপিত করিতেন। এই 

নকল কার্য সুচারুরূপে নির্বাহের জন্ত তাহার অধীনে জাবার 'নাগবনাধ্যক্ষ” নামধের 

কতকগুলি কর্মচারী ছিলেন। তাহার! হস্ভিবন-সমূহের লীমা-পরিমাণ নিদ্ধারণ কমিতেন। 



পণ্ড) পাঁলন-ববস্থায় আদশ। ৪৩৩ 

স্ত্রী সংগ্রহ করিবার ভার তাহাদের উপর ন্ুত্ত ছিল। মাহতগণ--'হগ্ভিপ্তক* নামে এবং 

বন্ধনকারী”পাদপাশিক অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছেন। অনীকন্থ কর্মঢারিগণ হস্থি-বিদ্কা- 

বিশারদ ছিলেন। কোন্ হজ্তী ধরিবার উপযুক্ত এবং কোন্ হন্তী ধরিবার অনুপযুক্ত চৃষ্টিমাত্র 
তাহার! তাহ! উপলব্ধি করিতে পারিতেন। মুঢ়, ব্যাধিত, গর্ভিণী, ধেন্ুক, মৎকুণ, বিক্ক গ্রভৃতি 

হম্তী ধৃত করা নিষিদ্ধ ছিল। “বিকে। যুঢ়ে। মতকুণে। ব্যাধিতে গর্ডিণী ধেনুক! হস্তনী 

চাগ্রাহা।;1” হৃস্তী ধৃত করিবার জঙ্ঘ শ্রীম্মকালই, প্রশস্ত । গ্রীম্মকালে 'অনীকচ্থু নামধের 

ক্কার্মনচারী পাঁচটা ব। সাতটা “হুন্তিবন্ধকী” ব1 হস্তিনী সহ হস্তিবনে প্রবেশ করিয়া! বন্ত 

হস্ত ধৃত করিতেন। মূত্র পুরীষ, পদচিহ্ন, শব্যাস্থান প্রভৃতি চিহ্ন দ্বার! হস্তিযুথ সন্ধান 

করিয়া হন্ডী ধরিবার আয়োজন চলিত। গ্গ্রীক্ম গ্রহণকালঃ । বিংশতিবর্ষে! গ্রাহাঃ।* 

বিংশতি বর্ধ বয়ঃক্রমের হস্তী ধৃত করিবার নিম ছিল। হম্তী ধৃত করিবার গ্রণালী- 

পদম্পরা! অতি কৌতুহলপ্রদ। অনীকন্থ' কর্মচারী হন্ি-সংগ্রহের জন্ত এক নুন্দর 

উপান্ণ উদ্ভাবন কারয়াছিলেন। তাহারা হন্ঠিবন-পার্খে তৃণবৃক্ষাদি পরিশুন্থ বিস্তৃত সমতল ভূমি 

নর্ধবাচন করিয়! তাহার চারি দিকে বৃত্তাকারে পরিথা! খনন করাইতেন। পরিথার (বিস্তৃত 

প্রায় দুই শত গজের অধিক হইত। গভীরতা তাদমুরূপ ছিল। তাহার! পরিথার 
উপরিভাগে কাষ্ট-নির্পিত শ্বপ্লপ-পরিনর সেতু নির্মিত করিতেন। এই বেষ্টনীর অস্তরগত 

সমতল ক্ষেত্রে তি নুশিক্ষিত তিন চারিটী হন্তিনী রাখা হইত। দিবাভাগে বস্টহস্তী 

সেই বেষ্টনী সম্নিকর্টে আগমন করিত না। রাত্রিকালে হস্তিযুথ একে একে বেষ্টনী মধ্যে 

গ্রাবেশ করিলে, ৰ সেতু স্থানাস্তরিত করা তইত। অতঃপর তাহার! যুদ্ধ-কৌশল-পারদশী 

বলবাল হস্তী ছাড়িয়া দিতেন। দ্বন্বযুদ্ধে বন্যছন্ডিযুথ পরাভূত হইত। আহার্ধযাভাবেও 
তাহার! ক্ষীণবল হইয়। আলিত। বন্তহস্তিসমুহ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, মাছত- 

গণ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অতি সতর্কতার সহিত ক্মবতরণ করিয়া আপন আপন হস্তীব 
উদরের নিম্নদেশে উপস্থিত হইতেন। সেখান হইতে তাহারা বন্তহত্তীর উদরের তখদেশে 

গমন করিয়া পালিত হম্তীর পদ্দের সহিত বগুহস্তিগণের পদ-সমূহ শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়] 

দিতেন। এইরূপে হম্তী ধৃত করিবার প্রথা সে. সমদ্ধে বর্তমান ছিল। 

হস্তিগণের শিক্ষাদান-প্রণালীও কম কৃতিত্বের নিদশশন নছে। শিক্ষান্থুসারে হস্তি-সমূহ দমা, 

সান্ন্যাহা, ওপবাহা, ব্যাল-_এই চারি শ্রেণীতে বিভজ্ত কহইত। পালিত হুস্তীর সংসর্গে বন্তস্তীর 

হিংঅ-শ্বভাব দুর হইলে তাহাদের শিক্ষা দান আরম্ভ হইত। হাস্িগণের 
কির পূর্বোক্ত চারি শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিজ্জ উপবিভাগ বর্তমান ছিল। 

তাহাদের সেই সকল বিভাগ ও উপবিগ্ঞাগ খন্বন্বে অর্থশান্থকার যে 

মন্তব্য গ্রকাশ করিয়াছেন, ( “হস্ত্যধ্যক্ষঃ ১৩৭--১৩৮ম পৃষ্ঠাঃ ) নিয়ে তাহ! উদ্ধৃত হইল,-_. 

প্কর্পন্বদ্ধাঃ চত্বারঃ দমাসাল্লাহ উপবাহ্ো | ব্যালশ্চ। তত্র দম্য পঞ্চবিধঃ--স্বন্ধগতঃ . 

স্তস্তগতো বারিগতোহপপাতগতো যুখগতশ্চেতি | তস্তোপবিচাঝে। বিকককর্ম। সাঙ্গযা- 

হ্স্সপ্ক্রিয়াপথঃ--উপস্থানং সংবর্তনং সংযানং বধাবধে! হস্তিযুদ্ধং নাগয়ারণং সাং 
গ্রামিকং চ। তন্তোপবিচারঃ| কঙ্যাকম গ্রৈবেরকম যুখকম চ। ওপবাহ্যোইই&- 
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৪৩৪ ডারতবর্ষ। 

বিধঃ_-আঁচরণঃ, কুঞজরোপবাহাঃ, ধোরণঃ, আধানগতিক£, যষ্টাপবাহাঃ, তোজোপ- 

বাহঃ, শুদ্ধ োপবাহঃ মা্াযুকশ্চেতি। তন্তোপবিচারঃ শারদকম” হীনকম” মারোক্র- 

কর্ম চ। ব্যাঁল একক্রিয়্াপথঃ। তন্তোপবিচার আযম্যৈকরক্ষঃ কর্মশক্ষিতোবরুদ্ধে! 
ব্ষমঃ প্রভিন্নঃ প্রভিম্নবিনিশ্চয়ো মদ্হেতুবিনিশ্চয়শ্চ | ক্রিগাবিপন্পো ব্যালঃ।৮ 

ও স্হস্ভিপ্রচারং, ১৩৮ম পৃষ্ঠাঃ 1 

হুল্তিগণকে প্রথমতঃ যৃখগত করিবার নিয়ম । দলের সহিত একত্র থাকিতে অভ্যন্ত হইলে, 

শিক্ষা-দানের সুবিধা হয়। অতঃপর স্বন্ধারোহণ অভ্যাস করিবার বিধি। বিনা-আপত্তিতে 

যখন তাহার! স্বন্ধে চড়িতে দেয় এবং তাহাদ্দিগকে শ্ুস্তে আবদ্ধ করিতে পার! যায়, তখনই 

তাহাদের পোষমানান কার্য শেষ হইয়া! থাকে। যুদ্ধের জন্য শিক্ষাদান-পদ্ধতি স্বতন্ত্র 

ভছদ্দেস্তে তাহাদিগকে উপস্থান অর্থাৎ উত্থান, উল্লক্ষন ও দোলন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়। 

হয়। সংবর্তন--গতিপরিবর্তন, সংযান--অগ্রসর হওন, দলন--শক্র-পদদলিত করা, অপর 

হস্তীর সহিত যুদ্ধ গ্রভৃতি শিক্ষ। দিবার বিধি। বেষ্টনী দ্বারা স্তস্তে আবদ্ধ করা) গ্রীবাবন্ধন এবং 

অপরাপর হস্তীর সহিত কাধ্যাভাস--ইহাই হইল শিক্ষার প্রথম স্তর; দ্বিতীয় স্তর--পৃষ্টে 

আরোহণ, গতি-লংযমন, বিবিধ প্রকার অঙ্গচালনা শিক্ষা দেওয়া, যষ্টি বা অঙ্কুশ আঘাতে সক্ষেত 

দ্বার পরিচাপিত করা । এইরূপ নান! ভাবে হস্তিগণের শিক্ষার বিষয় অর্থশান্ত্রে পরিবাক্ত 

হইয়াছে । যে সকল মন্ত হস্তী সহজে পোষ মানিত না, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার হ্যবন্থ। 

ছিল। কখনও তাহাদিগকে কুপ মধ্যে নিক্ষেপ করা হইত, কথনও বা তাহাদিগকে কিছু- 

দিনের জন্য বনমধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে বাঁধিয়া রাখিবার নিয়ম ছিল। অবাধ্য বা মদমত্ত হস্তী 
ভ্রিবিধ )--শুদ্ধসূনুত্রতো। বিষমঃ সর্বদোষ প্রহৃ্্চ”- শুদ্ধ, সুব্রত ও বিষম। এই অ্রিবিধ 
হস্তীই বিশেষ অনিষ্টকারী। ইহাদিগফে দমনে রাখিবার জন্য আলান) দ্বিবিধ শৃঙ্খল, 

বন্ধনী ও বল্প! প্রভৃতি প্রশস্ত। অন্কুশ, বংশদণ্ড এবং যন্ত্র প্রভৃতিও এততগ্রসঙ্গে উল্লেখযোগা ৷ 

“তেষাং বন্ধনোপকরণমনীকস্থপ্রমাণং আলানগ্রৈবেয়কক্ষ্যাপারায়ণপরিক্ষেপোত্তরা- 

দিকং বন্ধনং; অস্কুশবেণুষস্ত্রাদিকমুপকরণং।*-_হুন্তি প্রচারঃ,। ১৩৮ম পৃষ্ঠাঃ | 

হস্তিপরীক্ষ! সম্বন্ধেও বিশেষ নিয়ম ছিল। হৃন্ত্যধ্যক্ষের উহ! একটা প্রধান কর্তব্য কার্ধা 

বলিয় নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আয়তন এবং উচ্চতা অনুসারে হম্তী উৎকৃষ্ট বা অপকৃ্ বলিয়। 

| নির্দিষ্ট হইত। কৌটিশ্য বলিয়াছেন,_-ষে হস্তী উচ্চে সাত অর্ধি, দৈর্ধ্য 
কপ টি । নয় অরত্ধি এবং যাহার দেহ-পরিধি দশ অরদ্ধি, সেই হস্তী শ্রেষ্ঠ । আবার 

সেইর়প চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমবিশিষ্ট হস্তী সর্বোত্ক্। ত্রিশ বৎসর বয়স্ক 

হন্তী মধ্যম এবং পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স্ক হস্তী নিকৃষ্ট পর্ধ্যায়ের অন্ততুক্ত। "নপ্তারস্বিরুৎসেধে! 

নবার়মো দশ পরিণাহঃ। প্রমাপতশ্চত্বরিংশদ্বর্ধো ভবতুত্বমং । অভিংশদর্ষে! মধ্যমঃ। পঞ্চ, 

বিংশতি বর্ষোহবরঃ। তয়ো পাদ্দাবরো বিধাবিধিঃ |” জন্মস্থান হিসাবেও হত্তিগরীক্ষ। 

হইত। অথণান্ত্রের £ভূমিবিভাঁগ* প্রকরণে এতদ্বিষয় পরিবর্ণিত হইপ্লাছে। সেখানে 
যুদ্ধের সময় হৃম্তীর উপযোগিতার বিষয় ব্যাখাত হইয়াছে। হস্তিবননিবেশে হস্তীর 

গৃতাগতি নিরূপণ করিস! হুস্তিবম-নির্ধীরধের ব্যবস্থ।। হুন্তিয় মলমুহ দেখিয়া তঙ্গতবী 
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বৃক্ষের ভগ্ন শাখা-প্রশাখা লক্ষ্য করিয়া নদনদীর তীরে ভগ্ন মৃত্তিকাদি প্রভৃতি পরীক্ষা 

হস্তপকগণ হম্তির অবস্থিতি নির্ণ॥ করিতেন। জন্বাস্থান হিনাবে যে হন্তির অণিবিভাগ: 
হুইত, ততসন্বন্ধে অর্থশান্ত্রের 'ভুমিছিদ্রবিধানম্ত প্রকরণে নিম্নরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়? যথা,-. 

“ক পঙ্গঙগগজা; শ্রেষ্ঠাঃ গ্রাচ্যাশ্চেতি করুশজাঃ। দশা৭শ্চাপরাস্তাশ্চ দ্বিপানাং মধ্যম! মতা ঃ॥ 

মৌরাষ্টিকাঃ পাঞ্চজজনাঃ তেষাঁং প্রত্যবরাস্স্থৃতাঃ | সর্বেষাং কমণা বীর্যং জবস্তেজশ্চ বধতে ॥* 

কলিঙ্গ, অঙ্গ, করুশ এবং বহদেশীয় হত্তী উত্তম) পশ্চিম দেশীয় হ্তী মধ্যম এবং' 
সৌরা্ ও পাঞ্চজন্ত দেশীয় হন্তী অধম বানিকৃষ্ট। জন্মস্থ(ন হিসাবে এইরূপে পরীক্ষা 
করিয়! হুস্তিগণের শ্রেণিবিভাগ হইত। অ্রেষ্ঠ-নিক্ট অনুমারে হস্তিগণের খানের ব্যবস্থা 

হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের থাছ্ধেক বিধানে দেখিতে পাই,-এক দ্রোণ তঙুল, অর্দ, 
ছটাক তৈল, তিন প্রস্থ দ্বতঃ দশ পল লবণ, পঞ্চাশ পল মাংদ, এক আটক রস বা 

দ্বিগুণ পরিমাণ দধি, দশ পল ক্ষার, এক আটক মগ্ত অগব! দ্বিগুণ পরিমাণ দুগ্ধ) ছুই ভার 

উত্তম তৃণ, সওয়া ছুই ভার শম্প, যষ্ঠাংশ ভার শু তৃণ এবং প্রচুর পরিমাণ কদগ্রবৃস্ত- 

প্রতোক হম্তীকে আহার্যরূপে প্রদান করিবার নিয়ম ছিগ। তদ্যতীত হস্তীর গাত্রে 

মদ্দীন করিবার জন্ত এক প্রস্থ তৈল দিতে হইত। হস্তিশালায় প্রদীপ জালিবার ভন্ক যে 
তৈল দিবার বান্স্থা ছিল, তাহার পরিমাণ--এক প্রস্থের অষ্টমাংশ। যাহাদের উচ্চতা! 

অ।ট অরস্তথি, তাহাধিগকেও এই হিসবে খাস্ত প্রদান করিতে হইত । কিন্তুযাহাদের উচ্চত। 

তদপেক্ষ। অল্প, তাহাদের আকৃতি পরিমাণ অনুসারে আহার্য্য-পরিমাণ নির্দিতউ হইত | যথা,_. 

“অরত্বৌ তও্ডুলদ্রোণঃ, অরধাড়কং তৈলম্ত, সর্পিবস্তরয়ঃ প্রস্থ্যাঃ১ দশপলং লবণস্ত, 

মাংসং পঞ্চাশখপলিকং) রসস্তাঢকং, দ্বিগুণং বা দঃ পিগুচ্ছেদনাথং ক্ষারং দশপপিকং 

মগ্যস্ত আঢ়কং দ্বিগুণং বা পর়নঃ প্রতিপানং গাত্রাবসেকস্শৈলপ্রস্থঃ শিরসোহটভাগঃ 

প্রাদীপিকশ্চ, যবদস্ত ঘৌ ভার সপাদৌ শম্পদ্য শুফস্যাধতৃতীয়ো ভারঃ কড়ঙ্করস্যা- 
নিয়মঃ। সপ্তারত্বিন! ভুল্যভোজনোহষ্টারত্বিন্ত্যবালঃ। যথাহস্তমবশেষঃ ষড়রত্বি পথা- 

রত্বিন্চ। ক্ষীরযাবদিকে। বিক্বঃ ত্রীড়ার্থং গ্রাহাঃ।”--হস্ত্যধাক্ষঃ, ১৩৬ম--১৩৭ম পৃষ্ঠাঃ । 

স্বাস্থ সন্থন্ধেও কন্মচারিগণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। প্নানবিধির আলোচনায় এবং গৃহাদি- 

নির্মাণের সুব্যবস্থায় তাহ! প্রতিপন্ন হয় । দ্বিনমানক্ষে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া মহামতি 

কৌটিল্য তাহার প্রথম ও শেষ ভাগে হত্তীর সান-কাণ নির্দেশ করিয়াছিলেন। দুই বার 

আহার প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। নাানের পর এ আহার প্রদান করিতে হইত। পুর্বাহ্ন 
ব্যায়ামের অন্ত নির্দিষ্ট ছিল, আর অপরাহ্ে তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা হইত। রান্রি- 

কালের আট ভাগের মধ্যে ছুই ভাগ নিদ্রায় অতিবাহিত হইত । অবশিষ্ট জাগরণে কাটিত।, 
দপ্রথমসপুমাবষ্টমভাগাবহৃসম্(নকালৌ, তদনস্তরং, বিধায়াঃ, পূর্ববাহ্ছে ব্যায়াম- 

কাণঃ, পশ্চা্ধঃ প্রতিপানকালঃ। রাব্রিভাগৌ, দো স্বপ্রকালৌ, অ্রিভাগস- 
ংবেশনৌস্থানিকঃ, শ্রীন্মে গ্রহণকালঃ1"--হস্তাধ্যঙ্ষঃ, ১৩৬ম পৃষ্ঠাঃ ॥ ... 

হস্তির বাসোপযোগী গৃহ-ব্যবস্থায়ও স্থান্থা-বিধি-সমুহ অন্ুস্থত। কৌটিল্য বলিয়াছেন, 

হত্তিশালার উচ্চত| হত্তীর উচ্চতার ছিপ এবং প্রস্থ তাঁহায় অর্ধেক হইবে। হস্তিনী- 



৪৩৬ ভাঁরভ বর্ষ | 

গণের জন্ক শ্বতন্র গৃহ নিম্দীণ কর প্রয়োগন। ছ্বার-লমৃহ উত্তর ব পুর্ববাভিমুখী হওয়াই 
বিপেদ। প্রবেশ-ছায়ে সপ্রত্রীবা এবং অভান্তরে কুমারি বা বন্ধনকাঁ্ঠ রাখিতে হবে| যাহার! 

শৃঙ্খলাবন্ধ থাকিবে, তাহাদের সম্মুখে দৈর্ঘ্যের অনুযায়ী সমচতুফোপ স্থান রাখ! বিধেয়। 
আর সেখানে মল মৃত্র নিঃসায়ণ জন্য সছিদ্র কাষ্ঠখণ্ডসমূহ স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত। 

হস্তীর শয়ন-স্থানের দৈর্ঘ্য তাহার দৈর্ঘোর অনুরূপ হওয়! আবশ্তক। তাহ! হইলে তাহারা 
সহজে শয়ন করিতে পারিবে । তাহাদিগের হেলান দিবার জন্য শয়ন স্থানে কাম 

নির্মাণ করিবার বিধি বিহিত হইয়াছিল। এতৎসংক্রান্ত বিধানে কৌটিল্য বলিয়াছেন,-- 

“হস্ডায়াম দ্বিগুণোৎসেধবিষস্তায়ামাং হস্তিলীস্থানাধিকাং সপ্রগ্রীবাং কুমারীসং- 

গ্রথাং প্রাডমুখীমুদঙমুখীং বা শালাং নিবেশয়েৎ | ইজ্ভযায়ামচতুরশ্রশনক্ষালা নস্তত্ত- 

ফলকাস্তরকং মৃত্রপুরীযোৎসর্গস্থানং নিবেশয়েৎ।*- হস্তধ্যক্ষঃ, ১৩৬ম পৃষ্ঠাঃ ॥ 
তাচাদের চিক্ষিৎসাদির ব্যবগ্থায়ও স্বাস্থ্া-রক্ষার বিবিধ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। গো- 

মহ্যাদ্দির চিকিৎসা বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থার বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হুস্ডিচিকিৎসাঁর 

[বাধও তদমুরূপ। অচিকিৎসার বা কুচিকিৎ্পায় মৃত্যুমুথে পতিত হুইপ, চিকিৎসক 

দ&ধ-ভোগ করিতেন। হস্তিশালার আরঁধক ধুর! জমিলে, শধ্যারচনায় উপযুক্ত পরিমাণ 

তৃণাদি না দিলে, অসময়ে হন্তিপূষটে আরোহণ করিলে, শক্ত বা অন্পযুক্ত শ্বানে শয়ন 

করাইলে, রক্ষকের দণ্ড হইত । ফলতঃ, পন্থাদি গ্রতিপালনে স্থাস্থা-রক্ষা ও শরীরপালন 

সংক্রান্ত সকল বিধি অনুস্ত হইবার ব্যবস্থা! ছিল। হস্তীর সাজসজ্জ! এবং তাহার 

নানাবিধ অলঙ্কার সে সময়ে গ্রতপিত ছিল,_অর্থশান্তরে সে সকলের উল্লেধ আছে। 

“স্থানহ্াশুদ্ধির্ব সদ্যাগ্রহণং স্থলে শাঙ্গনমভাগে ঘাতঃ পরারোহণমকালে- 

যানমভূমা বতীর্গেহবতারণং তরুষণ্ড ইত্যত্যয়স্থানানি। তমেযাং ভক্তবেত- 
নাদাদদীৎ 1...বৈভয়স্তীক্ষুর গ্রমালাস্তরণকুথাদিকং ভূষণং। বর্ম তোমরশারা- 
বাপযস্ত্রদি কস্সাংগ্রামিকালঙ্কার£।”-_হন্তিপ্রচারঃ, ১৩৮ম ও ১৩৯ম পৃষ্ঠাঃ 

হস্তীর দস্তছেদন প্রসঙ্গে পার্বাতীয় ও নদী হস্তীর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইছাতে জল- 

হুন্তীয় কথা মনে আসে । সে সময়ে জলহস্তী-সমুহ ধৃত কর হইত, আর তাহাদের শিক্ষা 

দানের ব্যবস্থা ছিল,_কৌটিল্যের উক্তি হইতে তাহা বুঝ! যায়। যথা,-__“দস্তযু্পপরীণাহ- 

দ্বিগুণং প্রোৎস্ত কল্পয়েখ। অব ছ্বাধে নদীজানাং পঞ্চাবে পর্বতৌকসাম্।* নদীজ হণ্তীর 
। জঙলছ্ন্তীর দন্ত আড়াই বংলর পরে এবং পার্ধতীয় হস্তীর দন্ত পাচ বংসর পরে কর্তন 

করিবার নিম । নদীহস্তীর দত্ত অল্প সময়ে আধক বৃদ্ধি পায়, সেই জন্যই এ ব্যবস্থা । 

যেমন পণ্ড বিষয়ে তেমনি পঙ্গী সম্বন্ধে বিবিধ বিধি প্রবর্তিত হুইয়াছিল। “হনাধাক্ষ 
প্রকরণে সে পরিচয় প্রাণ হই। এ অংশের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, সে বিধানে বিশেষ 

বিশেষ পশুপক্ষী ধৃত কর! দত্ডণীয় ছিল। রাজ তাহাদের রক্ষায় ভন্ত 

পক্ষি-সংরজ্গণ। অশেষ প্রয়াস পাইতেন। ঘষে সকল পণ্ড বা পক্দী দ্বার! মানুষের 

গ্রাণছানি হইবার সম্ভাবনা ছিল না, যে সকল পণুপঙ্গী বিশেষ যত্বের 

'লহিত সংরক্ষিত হইভ। সার, তৌঞ্চ, চত্রবাঁক, শুক, সারী, কোকিল, চাতক, চকোর 
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গ্রভৃতি বিবিধ জাতীয় পক্ষী এইরূপে রাজসহায়ত! লাভে সুখে বিচরণ করিত। সে 

সময় রাজরক্ষিত অরণা ছিল। রাজা সেই অরণ্যে শিকার-কৌতূহছল চরিতার্থ করিতেন। 
সাধারণের শিকারের জন্তও স্বতন্ত্র বনভূমি নির্দিই ছিল। নির্দিষ্ট বনভূমি ব্যতীত অন্যত্র 
শিকার করিলে রাজদ্বারে দগ্ুণীয় হইতে হইত। অপরাধের তারতমা অনুসারে সে 

দণ্ডের বিধান ছিল। ফলতঃ, সে প্রাচীনকালে মনুষ্য হইতে ক্ষুদ্র জীব-জস্তর সুখ-বিধানের 

প্রতিও রাজার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এতছ্বিষয়ে অথপাস্ত্রের উক্তি নিম্নে উদ্ধত করা হইল,-_. 

সামুদ্রহস্তযখ্বপুরূধবৃূষগর্ভভাকৃতয়ে! মতম্তাঃ সারসা 

নাদেয়াশুটাককুল্যোস্তবাঃবা। ক্রৌঞ্চোৎ ক্রাশ কদাত্যা- 

হংসচক্রবাকজীবঞজীবকতৃঙ্গরাজচকোরমত্তকোকিলময়ূর- 

শুকমদনশারিকা: বিহারপক্ষিণে মঙ্গল্যাশ্চান্যপি 

প্রাণিনঃ পক্ষিমূগ! হিংসাবাধেভো। রক্ষ্যাঃ | রক্ষাঁতি- 

ক্রমে পুর্বস্সাহসদণ্ডঃ1*--সথনাধ্যক্ষঃ, ১২২ম পৃষ্ঠাঃ । 

জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থায়ও আদর্শ নীতির পরিচয় পাই। প্রাচীন আর্য মনীবি- 

গণ বুঝিঃাছিলেন,--অত্মতত্তে সম্যক জ্ঞান লাভ শিক্ষার চরম উদ্দেশ ; আঁর আত্মার আ'যম 

সম্মিলন সে শিক্ষার চরম পরিণতি । ভারভীদ শিক্ষার ইহাই আদর্শ ; 
শিক্ষার 

আদর্শ_ ধর্ম | ধর্ম সে শিক্ষার প্রাণস্থানীক। সেই শিক্ষায় সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত 
বলিয়া, তাহার রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি--কাঁজের কঠোর কশ।- 

ঘাঁত সহ করিয়া--বিপ্রীবের শত বঞ্চাবাতের মধ্যেও আজি পর্য্যন্ত পুর্বগৌরব অস্কুপ্ন রাখিতে 

সমর্থ হইয়াছে। সর্ববিষয়ে ধর্মকে আদর্শরূপে আয়ত্ব করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই আজিও 
ভারত গর্বোমত মস্তকে দণ্ডায়মান | আর্ধ্য মনীষিগণ সংসার-জীবন দুঃখময় মনে করিতেন না। 

তাহাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানোন্নতি তৎপক্ষে তাহাদের সহায় ছিল। জ্ঞনোম্নতিতে চরিত্রোননতি 

সাধন করিয়া তাহার! ইহলোকেই সনাতন জীবন যাপন করিতেন। ধর্ম তাহাদের শিক্ষার 

আদর্শ; সেই আদর্শের অনুসরণে তাহার! দেশবাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 

প্রাচীনকালের শিক্ষা-পদ্ধতির পরিচয় সকল শাস্ত্গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়! যাঁ। বেদ, 

আরণ্যক, উপনিষৎ, সুত্র সাহিতা, সংহিত।, দর্শন, পুরাণ, উপপুরাণ সর্বত্র সেই শিক্ষার মাহাত্ম 

পরিকীর্ডিত। শিক্ষার সে মাহাত্ম্য-কীর্তনে ধর্মের মাহাত্বা বিষোধিত। 
কফে।টিলোর বিধাঁন ৰ ্ | 

তদমুদারী।  শাস্তগ্রস্থের সেই 'সনাতন শিক্ষা-পদ্ধিতির অনুদযণ ফোৌচিল্যের শিক্ষা" 
বিধানে সম্পূর্ণ পরিক্ষুট । বিস্তার উদ্দেস্ট-ব্যাখ্যানে তাই অর্থশান্তরে প্রথমেই 

বেদ-বিস্তার মাহাত্ম্য পরিকীত্তিত দেখি। ঝৌটল্য বলিয়াছেন,--শাস্ত্র চতুর্কিধ )--আন্বীক্ষিকী, 

আর, বার্তা এবং দগ্ডনীতি। মানুষ এই চারি শাস্ত্র হইতে ধর্ম ও অর্থ শিক্ষা করিতে পারে। 

“আহ্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ড দগ্ডনীতিস্চেতি বিদ্তাঃ1.**তাতিধন্মাথৈ ফঘিস্ভাততঘ্বি্ভানাং বিদ্ধাত্বম্।» 
এই চতুর্বিধ ধর্মের সাহায্যে সংসারে সকল জ্ঞান লাভ করা যায়। তরী কা বেদত্রিতর 

হইতে ধর্্ীধর্ম। বার্তা হইতে অর্থ ও অনথ? দণ্ডনীতি হইতে স্ভায়ান্তায এবং 

অনবীক্ষিকী হইতে সাংখ্যোগ বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। আহীক্ষিকী সর্ববিস্তার প্রদী্- 



৪৩৮ ভারতবর্ষ | 

প্বরূপ। আব্বীক্ষিক। মকল কাধ্যের উপায় এবং লকল ধর্দের আঁধার ও আঁধেক্। 
“সাঙ্যং যোগে লোকায়তং চৈত্যান্ীক্ষকী। ধর্মীধশ্মো ব্রধ্যাম্। অর্থানণো বার্তায়াম। 
নয়ানয়ৌ দত্খনীত্যাং বলাবলে ঠৈভামাং হেতুভিরহবীক্ষমাণ। লোঁকম্বোপকরোতি, 
বামনেহভ্াদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞাবাক্যক্রিয়াটৈশায়স্তং চ করোতি-- 
প্রদীপস্পর্ববিদ্তানামুপারস্পর্বকমণাম্। আশ্রয়স্সর্বধম1নাং শশ্বদাহীক্ষকী মতা ॥” 

বিস্কা-চতুষয়ে রুচি পরিমার্জিত হয়, চরিত্রের উন্নতি ঘটে, ইহলোকে মুক্তি এবং পরলোকে 
শান্তি লাভ হয়। সেই চতুর্বিধ ধর শিক্ষা দেওয়াই কৌটিলোর উদ্দেশ ছিল! আর দে 
পক্ষে তিনি বিশেষ কৃতকার্য হুইয়াছিলেন। 

দ্বিজাতিগণের কর্তব্য-নিরূপণ প্রসঙ্গে কৌটিলোর বিধানে বিদ্তাশিক্ষা! প্রধান স্থান অধিকার 
'ফরিয়। আছে। বিস্তাশিক্ষা দ্বিজাতিগণের প্রধান কর্তব্য.ছিল। কৌটিল্য বলিয়াছেন, সে 

কর্তব্য-সম্পাদনে অনন্ত ন্বর্মী ও অনস্ত সুখের অধিকারী হওয়া যায়। 

তাহার অসম্পাদ্নে নিরয়গ।মী হইতে হয়। এখানেও কৌটিল্য সেই ধর্দ্ের 

প্রাধান্ত কীর্তন করিয়াছেন। জনসাধারণ এ কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট না হয়, 

শিক্ষালাভে শৈথিল্য না করে, তদ্বিষয় রাজ! লক্ষ্য রাখিতেন। ধর্প্রাথ-তিনি। পাছে 

কর্তব্যের অননুষ্ঠানে ধর্ম-হানি ঘটে, আর তাহাতে পৃথিবী লয়প্রাণ্ড হয়)-সেই আশঙ্কায় 
সর্বদাই তিনি শঙ্কিত থাকিতেন। জনসাধারণেরও বিশ্বাম ছিল--জাঁতি ধর্ম অনুসারে 

খাঁষপ্রবর্তিত নিয়ম গ্রাতিপালনে জীবনাতিপাত করিতে পারিলে উভয় জন্মেই পরম সুখ 
লাভ হুয়। ভ্রিবেদানুসারী কার্যে সংসারের সকলেই যদি তৎপর, হন, তাহা হইলে 
পৃথিবী কোনও কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে নাঃ পরস্ত উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে ১-- 
এই ধর্-বিশ্বাদের বশবর্তী হইয়াই সে সময়ে কলে নিজ নিজ কর্তব্য পলনে নিরত 
ছিলেন।  ছিব্বাতিগণের বর্তব্য-নির্দেশে কৌটিল্য তাই বলিয়্াছেন,-- 

শল্বধন্মে। ব্রাঙ্গণস্তাধ্যয়নমধ্যাপনং যজজনং যাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি। 
ক্ষত্িয়ন্তাধ্যয়নং যজনং দানং শন্ত্রাজীবে! ভূতরক্ষণং চ। বৈশন্াধ্যয়নং বজনং 
দ্ানং রুষিপাশুপাল্যে বণিজ্যা চ। শুদ্রন্ত দ্বিজাতি শুশ্রষ। বার্তা কাকুকুশীলব- 
কর্ম চ।."*শ্বধর্মস্ম্বর্গায়াননত্যায় চ। তস্তাতিক্রমে লোকস্সঙ্করাছুচ্ছিস্তেত-- 

তন্মাৎস্বধর্ম ভূতানাং রাজ ন ব্যভিচারয়েৎ। শ্বধশ্মং সংদধানে! ছি প্রেত্য চেহ চ ননতি॥ 
ব্যবস্থিতার্যনর্য/দঃ কতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ। ত্রধ্য। হি রক্ষিতে! লেকঃ গ্রসীদতি ন সীদতি ॥ 

ছিজাতির প্রধান বর্তব্য-_বিস্ত! শিক্ষা করা, এস্থলে কৌটিল্য তাহ! বিশেষ করিয়। বুঝা ইয়| 
দিলেন। ছাত্রের কর্তব্য-নির্দেশেও শিক্ষার প্রাধান্ত সমর্থিত হুইয়াছে। চূড়াকরণের পর 
ছাত্রের লিপি, গণিতশান্্। বার! এবং দগুনীতি শিক্ষার বিষয় অর্থশান্ত্রে বিহিত রহিম়াছে। 

বাহার! পণ্ডিত এবং বিশেবজ্ঞ, তাহাদের নিকট লে. সময় বিস্তাশিক্ষার ব্যবস্থা হুইয়াছিল। 
শবৃত্তচৌলকম 'লিপিং সধ্ধ্যানং চোপধুর্পীত। বুতোপনয়নজজরীমাী- 
ক্ষকীং চ শিষ্টেভাঃ। বার্ভামধ্যক্ষেভ্যঃ, দণ্ডনীতিং বক্ত,প্রযোক্ত, ভাঃ 1” 

বিদায় বিন ধিগত হয়,-.চিত্-কধ্য আনয়ন করে এবং. ধারণ-শক্তি বৃদ্ধি পায়। শ্রভ্যাি 

শিক্ষার 
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শাগ্র-চডুষ্টয় অধিগত হইলে প্রজ্ঞা জন্মে; প্রজ্ঞায় যোগ এবং যোগবলে আত্ম-তত্ব লা 
হয়। দশ্রুণ্যাদি প্রজোপজায়তে প্রজয়। যোগে! যোগাদাত্ববস্তেতি বিস্ভামামথম্।” যেশিক্ষার 

চরম উদ্দেশ্বা আত্মতত্ব-লাভ--আত্মায় আত্ম-সশ্মিলনঃ সে শিক্ষার দে আদর্শ কত মহান্। 

তাহ! সহজেই উপলব্ধি হয়। কৌটিল্যের বিধানে রাজ। যেমন শিক্ষার দ্বারা বিনয় অধিগত 

করিয়, চরিত্রোন্নতি সাধন করিবেন, গ্রজাগণের চরিত্রোক্গতি-বিধানে তিনি তেমনি বিবিধ 

ব্যবস্থা বিহিত করিয়া তৎপক্ষে সহায় হইবেন। রাজ! সুমার্জিত-রুচি এবং উন্নত-চরিত্র ন 
হইলে গ্রজাগণেরও চরিব্রহানি ঘটে। রাজ! যদি প্রতিক হন, প্রজাগ্ণও প্রৈতিক হুয়। 

শিক্ষা-প্রভাবে বিনয়-সাহায্যে রুচি মাজ্দ্রিত এবং চক্িত্র বিগঠিত ন1 হইলে, নান! অন্থ 
ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৌটিলা রাবণ) দুর্ষেযাধান, জনমেজয়, তালজজ্ব গ্রভৃতির উপাখ্যানেক 

অবতারণ! করিয়াছেন। শিক্ষা-প্রভাবে চরিত্র বিগঠিত না হওষায়, বিনয়-সাহায্যে ইঞ্জিয়- 

দ্রমন করিতে ন! পারায়, তাহার! সকলেই রাজ্য ও ম্বজন সহ বিনষ্ট হইয়াছিলেন। ম্ুতরাং 

রাজ। নিজে যেমন বিনয়ী, শিক্ষিত ও প্রতিক হইবেন, প্রজাপাধারণের শিক্ষাবিধানে 

তাহাদিগকে ও তেমনি বিনয়ী, শিক্ষিত ও প্রতিক হইতে শিক্ষা! দিবেন। তাহ। করিতে 

পারিলে, ধর্ম ও অর্থ উভয়ই তাহার অধিগত হুইবে। কৌটিল্য তাই বলিয়াছেন, 
“বিগ্তাবিনীতে। রাজ! হি প্রজানাং বিনয়ে রতঃ। 

অনন্তাং পৃথিবীং ভূংক্তে সর্ধবভূতেহিতে রতঃ॥* 
প্রজ্া-সাধারণের শিক্ষেম্তি-বিধানে কৌটিল্যের বিশেষ প্রয়াস ছিল, তাহার নীতি-সমূহ 
হইতে তাহা! স্পষ্ট নপ্রমাঁণ হয়। রাজার কর্তব্য নির্ধারণে এবং দ্বিজাতির কর্তব্য-নির্দেশে 

সে বিষয়ে কৌটিজ্যের প্রয়াস পূর্ণ প্রকটিত। শিক্ষার আদর্শ-ধর্স। ধর্ম-শিক্ষা-সেকালের 

শিক্ষার চরম লক্ষ্য ছিল। গ্রাটিন ভারত অনগ্থাসক্ত হইয়া! সেই লক্ষ্য.পথে ছুটিয়াছিল-- 

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভ্রিবিধ তত্ব আয়ত্ত করিতে সমথ” হইগ্াছিল। 

তাই আজিও তাহার মে গৌরব-_সে গরিমা অন্ষুপ্র রহিয়াছে; তাই আজিও আধুনিক 

সকল অনুষ্ঠানেই সেই গ্রাচীনের অগ্ুদরণ প্রত্যক্ষ করিয়া গৌরব অন্ভব করি। 
প্রংচীন ভারতের আদর্শ সভ্যতার বিষয়ে আজিও পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের অনেকেই 

সন্দিহান রহিয়াছেন। পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের মধ্যে ধাছার! প্রাচীন হিন্দুগণের মহীয়সী মহিম! 

দববিধয়ে . দর্শনে বিমুগ্ধ হুইয়। ভারতের গৌরব-গরিমার, বিষয় মুক্তকণ্ঠে ঘোষণ! 
ভারতের করিয়! গিয়াছেন? তাহাদের সে সিদ্ধান্তও অনেকের নিকট আজি গর্যাস্ত 

শরেঠত-খ্যাপন। আদরণীয় নহে। কিন্ত একমাত্র 'অর্থশান্ত্রের' আলোচনায় তাহাদের সে 
প্রম-ধারণ! দুর হইতে পারে। তাহার! দিব্য-চক্ষে দেখিতে পান, খুই-জন্মের তিনশতাধিক 
বৎসর পূর্বেও হিন্দুগণ কিন্ধপ গৌরবমণ্তিত ছিলেন। পাশ্চাত্য পর্ডিতগণ যে সময় 
হইতে ভারতেতিহাসের আরভ গণন! করিয়া! থাকেন, অর্থশান্ত্র সেই সময়ের গ্রন্থ । সর্ব্ঘ- 

শান্্দর্শী মহামতি চাণক্য সেই মময়েই আবিভূতি হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের হিসাবেও, 
অর্থশান্ত্রের এতিহাসিকত্ব বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পায়ে না। অথশীস্ত, কৌটিল্যের 
উদ্ধি-গরম্পরা। তাৎকালিক হিন্দুজাতির জান-গবেষণ। ও গাওত্যের নিদর্শন । সে-সময়ে, সেই 
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সুদুর অতীর্তকাঁলে, ভারত জগৎ-স্মক্ষে যে আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিল, আজিও অনেক 
আধুনিক দ্মুলত্য জাতি তাহার কণামাত্র প্রকটনে সমর্থ হন নাই। হিন্দু-জাতির শিক্ষা, 
দীক্ষা কিরূপ উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, অথপান্ত্র সে নিদর্শন জগৎ-সমক্ষে 
গ্রকটিত করিতেছে। রাজ্য-রক্ষার ও রাজ্যশাসন-প্রণালীর যে বিভাগের প্রতিই দৃষ্টিপাত 
করি না কেন, সকল দিকে--সকল বিভাগেই হিন্দুজাতির অমানুষিক জ্ঞান-গবেষণা 

অভাবনীয় উৎ্কর্ষের পরিচয়-সমূছ দেদীপ্যমান্ দেখিতে পাই। একদিকে যেমন কল্পনার 
পরা কাষ্ঠ! প্রত্যক্ষ করি অন্তদিকে তেমনি পরিণতির চরম দৃষ্টান্ত নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত 
হয় । একদিকে যেমন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের চরম শ্ফুর্তি দেখিতে পাই, অন্তদিকে তেমনি 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বস্ততবের চরম পরিণতি নর়নপথে প্রতিভাত হয়। কিবা দর্শন-বিজ্ঞান, 
কিব। রাজনীতি ধর্দমনীতি, কিবা গণনীতি সমাজ-নীতি--সর্ববিধ নীতিশাস্ত্রেই প্রাচীন 

হন্দুগণ কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠ! প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অর্থশান্ত্রে নীতি-বিজ্ঞানের যে আদর্শ 

প্রকটিত দেখি, পে আদর্শ বুঝি কোনও দেশ কোনও কালে প্রদর্শন করিতে দম 

হইবেন না। কৃষিরিজ্ঞানের যে পাঁরণতি লক্ষ্য করিয়াছি, শিল্প-বিজ্ঞানের যে উন্নতি 

প্রকটিত হইয়াছে, 'লোকগণনায় ুখাসন*ন্থপালগনে এবং জনহিতকর বিবিধ অনুষ্ঠানে 

প্রাচীন ভারত জগৎমমক্ষে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়্াছে, মনে হয়, পৃথিবীর কোনও 

ভতি কোনও কালে সে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে না। আজিও খনেক 

সুনভা জাতি সমাজের যে সকল জটিল সমস্যা-নিরসনে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছেন, 

আজিও যাহার সম্যক মীমাংসা তাহার। সমর্থ হইতেছেন না) প্রাচীন ভারত বহু পূর্ব 

হইতেই সে সকল সমন্যা নিরসন করিয়। জনসাধারণের ন্ুথের প্রশ্রবণ উন্মুক্ত করিয়। 

দিয়াছিল। অনেকের নিকট এ সকল বিষয় উপহাসাম্পদ বলিয়া! উপেক্ষণীষ্প হইতে পারে; 

কিন্ত বিচার-মীমাংসায় প্রতিপন্ন হয়ঃ কৌটিল্যের অসাধারণ ধী-শক্তি বলে অসম্ভব সম্ভব 
হইয়াছিল। তাই আজি শিক্ষিত সমাজ তাহাকে পাশ্চাত্য রাজনীতিক ম্যাকেয়াভেলি ও 

বিসমার্ক অপেক্ষ। উচ্চ আসন প্রদান করিতেছেন? আর ভক্তিভরে তাহার চরণে নতশির 

হইতেছেন। এই স্বর্ণপ্রহ্থ ভারতদ্থুমে একদিন সকলই ছিল। দর্শন ছিল, বিজ্ঞান ছিল, 
রাজনীতি ছিল, সমাজনীতি ছিল) কাকুশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধনৈশ্ব্য-_সকলই ছিল। 
ভ/রতের শিক্ষা সনাতন ধন্মান্থলারী। ধর্দশিক্ষাই--তাহার সকল শিক্ষার যুলীতৃত। 

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-_-আত্মভব্বে সম)ক্ জানলাস্ত--সে শিক্ষার গ্রাণস্থানীয়। কালবশে ধর্মগ্রস্থি 

শিথিল হওয়ায় ভারত. এখন সে শিক্ষা হারাইয়াছে। কিন্ত সে আবার বখন প্রাচীনের 

ৃই্ান্ত অন্ুমরণে ধর্ঘ-প্রাণতায় গা ঢালিয়! দিতে শিথিবে, মহাজনগণ প্রদশিত পথে অগ্রনর 
হইয়া প্রাচীন গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার ম্পদ্ধ। করিতে পারিবে, আর ধর্দসাধনে তৎপর 

হইয়! আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-নধনে ধর্মের অনুপ্রাণনাগ জগৎ প্লাবিত করিবে; তখনই তাহার 

পূর্বন্বৌরব পৃর্ববগন্ধিম! আবার' ফিরিয়া আসিবে; আদর্শ-রাজ্যের আদর্শ বিধি-বিধানে যে 

দৃষ্টান্ত প্রকটিত হইয়াছে, সে' আদর্শ জগৎস্নমক্ষে পুনরায় প্রকটন করিতে সমর্থ হইবে। 

চঃ ৬) চে লন চে 



পৃথিবীর ইতিহান। 

পাওয়া-পুরীর জলমন্দির (বিহার)। 

চি 





উনবিংশ পরিচ্ছ্দে। 
০ ০ 

জৈন-স্থাপত্য । 

1 অর্থশান্তে চাণকোর কৃতিত্ব) ভাহাতে চল্গপ্তের শীসন-প্রাণালীর উল্লেধ ;-চক্্রগুপ্তির শীসন- প্রণালীতে 

(ফাঁটিলোর উক্তি সমর্থিত ;-জৈন-স্থাপতা,--বিভিন্ন স্থানে তাহার নিদর্শন ;-_জৈন-প্রাথান্তে স্বাপতোর 

চরমোব্নতি ;_চিত্র-কলায় জৈনগণের অদ্বিতীয় চীনের প্রসঙ্গ,_+তাহাতে ভারতের অনুসরণ ;--উপসংহীর | ] 

অর্থশাস্ত্র--চাণক্যের অদ্ধিতীয় কীন্তি। চাণকা থে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অসাধারণ 

ধীশক্রিশালী এবং অমানুষিক জ্ঞাননম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেনঃ অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় তাহ! 
সপ্রমাণ ছয়। চাণকা যে সময়ে ভারততৃমে অবতীর্ণ হইমাছিলেন, সে 
সময় একদিকে বৈদেশিক আক্রমণের বিভীধিকায় এবং অগ্াদকে 

আত্মদ্রেভের বিষম বাত্যায়, ভারত-পিংহাসন টলটলায়মাম হুইয়া।ছ”| 
চন্্রগুপ্ত-রূপ অন্তর অবলম্বনে মহামতি কৌটিলা সে সময় যে মহৎ কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছিতেন, 

জগতে তাহার তুলনা নাই। চন্ত্রগুপ্তকে লিংহাসমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া! ভারতের বিচ্ছিন্ন 
রাজশনজ্কে কেন্দ্রীভূত করিবার প্রয়াপ-_'পৃথিবীর ইতিহাসে, চাঁণক্যের মহিম! মুক্তক:ঠ 
ঘোষণ। করিতেছে। তীহার মঞজিত্-প্রঙাবে ততৎকালে ভারতের রাজনৈতিক ও সমাজ" 

নৈতিক অশেষ উপকার পাধিত হইয়াছল। কিন্ধপ এঁকাস্তিকতার পাহত কি ভাবে 

তনি সাজ্রাঞ্যন্প্রতিষ্ঠার চেষ্ট৷ পাইয়াছিণেন, মহাসমুদ্রবঙ্ষে তরঙ্গতঙ্গে বিচ।ঙিত তারত* 

তরণীর কিরূপে তিনি উদ্ধার-সাধন করিঘাছিলেন, কিরূপে এবং কি এ্রশীশক্তি প্রভাবে 

শকর্তৃক রাজ্যের শৃঙ্খল এবং জনছিতকর বিধি-বিধান-সমহ প্রবর্তিত হইমাছিল,-_. 

অর্থশান্ত্রে তাহার পরিচয় দেদীপামান রহিয়াছে। 

 চাণক্যের প্রভাবে চন্ত্রগুপ্ত-প্রাতিত! প্রস্ফুটিত হুইয়াছিল। ইন্ধম-সংযোগ মা হইলে 

খেমন অগ্নি 'প্রজ্বলিভ হয় না, চাণকারাপ ইন্ধন-সংযোগ না হইলে চন্ত্রগুগু২রূপ আগ 

চ্ষপ্তের  শ্চুলিজেও তেমনি দিগ্াহী অনলের হৃষ্টি হইত মা। চাণক্য প্রধন 
 শাসন-বর্ণনা- মন্ত্রীর পদে অধিঠিত ন! হইলে, চক্তরগুপ্ডের রাজন্বে আদর্শ স্ি অসম্তব 
অর্থশানছের উদেস্ত। হইত। উপযুক্ত সময়ে জলসেচন ন! পাইলে প্রতিভা-বীজ অরে 
গুকাইয়। যাইত। একদিকে টাঁণকের অসাধারণ ধী-শক্কি, অন্তদিকে জৈনধর্শের নবীন 

উদ্লিপন। ।--চজ্গুপ্ডতের রাজ্য-প্রতিষ্ঠায়' এতছুভয়ের অপরিসীম প্রভাব ইতিহাসে জাজল্য- 

মান রহিয্াছে। কি অবস্থায় কি শক্তি প্রভাবে চন্ত্রগুপ্ত রিশাল সাম্রাজ্য-গ্রতিষ্ঠা় সমখ 
ইইয়াছিলেন, তদালোচন! এতৎপ্রসঙ্গের উদ্দেন্ত নহে। তাহার রাজদ্বের আদর্শ- প্রকটন, 
এতদ্ালোচনার প্রধান লক্ষ্য । তহদেশ্ সাধনে চাগক্য, প্রণীত বথশান্র! আমাদের প্রধান 
অবলগন। অথপান্তর--দগুমূলক। আহী/একী, অ্ী রথ এবং দণ্ডনীতি--এই, ধপচিতুইদের 

| ৬১--৪৬ 

অর্থশাস্ত্ে 
চাণকোর কৃতিত্ব । 

৯ 



৪৪২, ভাঁরতবর্ষ। 

ব্যাখ্য-ব্যপদ্দেশে মহামতি চাগক্য যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে বুঝ! ঘা, 

সেই চারি শাস্ত্র বর্ণিত সকল বিষয়েই চন্ত্রগুণ্ের রাজত্ব উন্নতির উচ্চ-চুড়ায় আরোহণ ক্িয়া- 
ছিল। কৌটিল্য বলিয়াছেন-_বার্ত) আ্রিবিধ )__কৃষি, পশুচারণ এবং বাণিজ্য। বার 

প্রভাবে রাজকীয় কোষাগার পু হয়, দৈন্-সাহায্যে রাজ্যরক্গা বিহিত হইয়া! থাকে) আর 

জগুনীতির সাহাযো বান্গ্যবুদ্ধি, রাজ্যরক্ষা এবং রাজ্যোন্নতি সাধিত হয়। দগুনীতির উপর 

পৃথিবীর উন্নতি, আন্বীক্ষি কী, বেদত্রিতদ্ন এবং বার্ড সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং পৃথিবীক 

খ্থবং রাজ্যের উন্নতি *কামন! করিলে রাজ! দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন যথা,-- 

কৃষিপাণুপাল্যে বণিজ্যা চ বার্ডা; ধান্হিরণ্যপশুকুপ্যবিষ্টি প্রদানাদো- 
পকারিকী। তয় সপক্ষং পরপক্গং চ বশীকরোতি কোশদগ্ডাভ্যাম্। 

আম্ীক্ষিকীত্রয়ীবার্ভানাং যোগক্ষেমসাধনা দণ্ডঃ। তন্ত নীতিদগুনীতিঃ ; 
ক্সলব্লাভার্থা, লন্ধপরিরক্ষনী, রক্ষিতবিবর্ধনী, বুদ্ধন্ত তীথেষু গ্রতিপাদনী 

তশ্তামায়ত্া। লোকযাত্রা। তশ্মাল্লোকযাত্রার্থী নিভমুগ্ততদগুস্তাৎ। 
চতুবর্ণাশ্রমে। লোকে রাজ্ঞ দণ্ডখেন পাপিতহ। 

হধণ্মকর্মাভিরতে| বততে শ্বেযু বত ॥* 

চজ্-প্ুর রাজত্বে, কৌটিল্ের বিধানে, এ নীতি বর্ণে বর্ণে অনুষ্থত হইয়াছিল।-অর্থশান্ত্রের 

*্মালোচনায় তাহা সগ্রানাণ হয়। চন্্রণ্ুপ্তের রাজহকালে, কুষি-শিল্পবাণিজ্যের অশেষ 

উদ্নতি সাধিত হইয়াছিল) প্রজাপাধারণের গুশিক্ষা বিধানে রাজ! বিশিম প্রমান পাইয়া- 

ছিলেন; পয়ঃপ্রণানী খননে জগ-সরবরাছের ব্যবস্থায় দেশবাদীর জলকষ্ট বিদুরিত চইয়াছিল। 

শ্বান্থোন্তির ব্যবস্থায়ঃ গতাগতির সুবন্দোবস্তে চন্দ্রগুপ্ের রাজ্য উন্নতির উচ্চ-চুড়ার আরোহণ 

করিয়াছিল। কিবা খনিজশ্বগ্ায়। কিবা পশুপালন-ব্যবস্থায় কিব! স্থপতি-বিদ্যায়-- মে 

রাজ্যের যশঃগৌরব দিপ্দগস্থে বিশ্বৃত হইয়াছিল। 
প্রাচীন ভারতের কারুশিল্প চিরগ্রসিদ্ধ। ভারতের স্থাপত্যে আজিও অনেকে বিশ্মা 

স্বিত। নৈনধন্দের চর়মোন্নতি সময়ে, চন্ত্রগুঞ্জের রাজত্বকালে, ভারতের স্থাপত্তা ও কারু- 

এ. শিল্প যে বিশেষরূপ উন্নত ছিল; অর্থশান্ত্রের অন্তর্গ5 “কারুকররক্ষণম্* 

জৈন-গ্বাপত্য। ব্যবস্থায় তাহ! সপ্রমাণ হুয়। থুইজন্মের বছ শতাব্দী পুর্ব হইতেই 

যে, শ্থাপত্যে জৈলগণ পারদর্শিতা লাভ করিয়/ছিলেন। অনেক পঃশ্চাত্য 

পণ্ডিত তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়ছেন। ভারতের স্থাপত্য, এবং শিল্পকলা! সমন্ধে 

ৃ তাঁহাদের গবেষণার অবধি নাই। ট্জনগণের শিল্পোগ্নতির বিষয় আলোচনা কার! 

ত্বাহার। সকলেই বিশ্মগাবিষ্ট হুইয়াছেন। রাজস্থানের ইতিহাস-লেখক কর্ণেল টড বলিয়াছেনঃ 

--নান্দোলে মহাবীর স্বামীর মন্দিরে যে স্থাপতোর এবং শিল্পচাতুর্য্ের নিদর্শন বর্তমান, 
তাহ! দেখিয়! আশ্চর্ধাস্বিত হইতে হয়। তাহার সচ্িত তুলনায় প্রাচীন রোমের স্থাপত্য 

অকিঞ্িৎকর বলিয়া গ্রত্তীতি জন্মে। তেমন ক!র-সৌনার্য্য বুঝি ব! জগতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।*. 
কি
নি
 

ডট উজ টি 5 রি ডি রি 

* নানোলে মহাবীর স্বামী মন্দিরের কারুকাধো যুদ্ধ হইয়। রাঁজছু।নের ইতিছাব-লেখক কর্ণেল টড 
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জৈন-স্থাঁপত্য। . ইষ্ঞ্জ 
মথুবার সঞ্িকটে £কক্কলী টিলায় জৈনগণের এক সপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেক" 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন,_-থুষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে পরী গ্তুপ নির্দিত হইয়াছিল । 
সে স্ত,প--ভারতের অতি প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন । » বৈন-্থাপচ্োর বিশেষত্ব --তাহার" 

্াতাবিকনব। আবৃ-পর্বতস্থিত জৈনমন্দির-সমৃহ শিল্পচাতুধ্যে অভুলনীয়। শ্বেত মর্দরর- 
গ্রান্তর-বিনির্দিত সেই মন্দির-সমূহ আজিও অনেকের বিম্ময়্ উৎপাদন করিয়া থাকে। 
গদুজের অভ্যন্তর বিচিত্র-কারুখচিভ চিত্রাদিতে বিভূষিত। গ্রস্তর-গ।ত খোদিত করিয়া, 
এরূপ সুন্দর চিত্র নির্মাণ_অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। দক্ষিণ-ভারতে জৈন ভাস্কর্যের 
বহু নিদর্শন বিস্তমান। পণ্ডিতগণ বলেন-সে কল জৈনগণের অশেষ কীর্তি বিঘোধিভ 
করিতেছে। প্রস্তর-গাত্রে এত সুচিক্ৃণ, এত জীকজমকবিশিই্, এত সুন্দর চিত্রাদি অস্কন-_ 
কোনও দেশে পরিদৃ্ হয় না। ভারতের প্রায় সর্বত্রই জৈন ভাক্কর্ষেরর নিদর্শন দৃষ্ট হয়। 

তথ্মধো ইলোরার গিরিগুহ| এবং উডিব্যার উদ্য়গিরি, খগ্ুগিরি, নীলগিরি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 

কাগিবাড়ের অন্তর্গত পাঞিভানার নিকটবত্তী শক্রুগ্জয় পর্বতের ভাজা সর্বাপেক্ষা 

চিত্তাকর্ষক । সে মন্দিরের ভাঙ্কর্ধোর এবং চিত্রশিল্পের সৌন্দর্ধা-গাস্তীর্যা দর্শনে সকলেই: 
বিমুগ্ধ ও বিশ হইয়া থাকেন লতাপাঁতা-পুষ্প-পত্র-সমন্িত শিল্পভূষাণর সৌন্দর্যা বিশেষ” 

চিন্তাকর্ষক। প্র।5ন ভারতের শিল্পকলায় স্থপতিগণ যে নকল সৌন্দধ্যের স্থষ্টি করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার! ভাস্করবি্তার যে উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেরূপ সৌন্দরধ্য-. 

স্থট্ি--মেরূপ উত্কর্ষ“সাধন, অধুন| অতি খিরল বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 
জৈনগণের এবং বৌদ্ধগণের ভাকঙ্কর্য্য-প্রণালী একরূপ অভিন্ন বলিলেও অভ্াক্কি হন্গ: 

মা। জৈনতীখঙ্করগণের এবং বুদ্ধদেবের গ্রতিমূর্তি-সমূহের নির্াণ-প্রণালী অভিন্ন। তাই, 

সময় সময় বৌদ্ধ ও টজন স্থাপত্যের পার্থক্য-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত 
হল ;-একটাকে অপরটা হইতে বাছিয়া লওয়। কঠিন হইয়া! উঠে,। 

বুদ্ধদেবের এবং তীর্ঘন্করগণের মুন্তি-সমূহ প্রায়ই পদ্মাসনে উপবিষ্ট। জৈন. 

বা বৌদ্ধ গ্রতিরপক সম্প্রদাগত পার্থক্যের নিদর্শন বর্তমান না থাকিলে, উভয় মূর্তির গ্রাভেদ' 

পরিকল্পন! সম্ভবপর নহে। সেই জন্ত সময় সময় অনেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীকে জৈনমুস্তির এবং" 

টর্জনগণকে বোদ্ধ-মুর্তির উপাপনা করিতে দেখা যায়।- জৈনতীর্ঘন্করগণের গ্রতিমূর্তি-সমূছ 

গ্রা়ই পল্সাননে ব! অর্ধ সল্পাসনে'উপবিষ্ট-অবস্থায় নির্মিত হইয়া! থাকে ) কখনও বা 'কায়োৎসর্গ' 
তবস্থায় দ্গারমান দেখ! যায়। খ্বেতান্থর সম্প্রধায়ের তীথস্করগণের ধাতুগঠিত গ্রতিমুত্তি-সমৃহ 

সপঞ্চভীথা” (অথাৎ একই ধাতুফলকে পাঁচ জন জৈনতীর্থপ্করের মুর্তি) হিসাবে নির্শিত 

হইয়া থাকে। চতুর্বিংশতি তীথক্করের এক জনের গ্রতিষৃত্তি তাহার মধ্য্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় (.. 

জৈনগ্বাপতোর 

নিদশন। 
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889 ভারত বর্ধ। 

তিনি পল্সসনে উপবিষ্ট । মধ্যবর্তী তীথন্করের উভয় পার্থর ছুইটি মুর্তি “কায়েস অবস্থান 
দণ্ডায়মান; আর ছুইটা মূর্তি, দণ্ড য়মান মুক্তি ছুইটার পার্থ কিঞ্চিৎ উর্ধে পন্গাদনে স্থ।পিত্ত 

হয়। এতদ্বাতীত দেবদেবীর মূর্তি, এবং তাহার চতুম্পার্থ্ে দণ্ডায়মান ব! উপবিষ্ট অর্বস্থাক 
চারণ গায়ক প্রতৃতির মুর্তি-সমূহু এবং হস্তিমুন্তি বিশেষ কৌতুহলগ্রদ। ভাস্কর্যের সায় 

টনগণের চিত্রশিল্পও বিশেষ চিত্তাকর্ষক। স্ু'চন্কণ রেখাপাত--চিআশিল্লের গ্রণস্থানীয়। 

চিত্ররেখার সৌন্দর্যয--আলম্কারিক চিন্রশিল্পে বিশেষত্ব । চিত্রকলার় জৈনগণের শ্রেষ্ঠত্বের 

নিদর্শন সর্বত্র পরিস্ফুট:। আলক্কারিক চিন্রকলায় চীনাগণের শ্রেত্ব অনেকেই খ্যাপন 
করিয়! থাকেন। কিন্তু চীনাগণ সে বিষয়ে ভারতের নিকট খণী,-এ কথা সকলেই 
এখন স্বীকার করিতেছেন। পৌরাণিক খঁতিচা্দক ঘটনাবলী জৈনগণ চিত্রদাহায্যে 

প্রকটিত করিতেন। চীনাগণের চিত্রশিল্পে তাহাদের অনুকরণ পরিস্ফুট, পঞ্ডিতগণের ইহ! 
খভিমত | যাহা হউক, ভাস্কর্যো এবং চিত্রশিল্পে স্ষৈনগণ যে অদ্বিতীয় 'ছিলেন, গুহা- 

মন্দর প্রভৃতি হইতে তাহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হছয়। ভাস্কর্ধ্- ইতিহাসের একতম স্তর . 
বলিয়। ব্যাখ্যাত হয়। অগ্ান্ত উপাদানের মধে) প্রাচীন-কালের ভাস্কর্ধয এবং চিতশিল্প 

ইতিহাসের অন্যতম উপাদান। জাতীয় ইতিহাসের জালোচনায় ভাস্বর্ষ্যের ইতিহাস তাই 

আলোচনার বিষম। জৈনগণ যেমন অধ্য।আআ বওানে তেমনি ভাস্কর্যযবিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ 

লাধন করিয়াছেলেন,__প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনার তাহা প্রতিপন্ন হয় । 

জৈনধন্-সন্বন্ধে এবং চন্দ্রগুপ্ত-চাণক) বিষয়ে ঝাণতে গেলে, আরও অনেক কথ। বলিতে 

হ্ন। বলিতে হুয়।-পাশ্চাতা-মতে ভারতের ই(ঙহাসের যে আরম্ত, তাহ! এ তিনের 
সমবায়েই সংস্চিত হইয়াছিল! বলিতে হয়,--ভারতের 'প্রাগ-খতি- 

উপসংহার। হাসিক কাল" বলিয়া পাশ্চাত্য এরতিহাসিকগণ যে সময়টিকে নির্দেশ 

করিয়া! গিযাছেন, সেই সময়ের নিযস্তা-রূপে এ তিনের গ্রাধান্তই পরি- 

দৃশ্যমান দেখি! বলিতে হয়।_ভারতের অংধু্নক ধারাবাহিক ইতিকাসের যে ভিত্তিভূমি, 

এ তিনের সংযোগেই শাহ গ্রতিষ্রিত হইয়াছিল! আরও বলিতে হয়,--থুষ্ট-জনোর প্রান 

চারি শত বৎসর পূর্বে, অধুনা-সমুখিত সভ্য-সমুন্নত জাতি-সমূছের অস্তিত্বের অস্কুর যখন 
উগত হন নাই--তথনও। ভারতে সকল কলা; সকল বিদ্যা, সকল বিজ্ঞান যে পুরি 
লাভ করিয়াছিল) তাছার, নিদর্শন-জৈনধর্শে, চন্ত্রগুপ্ডে-চাণক্যে, আগম-হত্রে ও অথ” 

শাস্ত্রে, কেমন অক্ষদ হুত্রে সংগ্রথিত রহিয়াছে! মহান্ধারতে কুরু-পাগুবের মহাসমরে 

ভারতের ইতিহাসের একটা পরিচ্ছেদ যেমন শেষ হইয়াছে, জৈনধর্দের থু প্রতিষ্ঠায়-- 

চন্ত্রগুপ্ত চাণকোর অভ্যুদয়ে, তন্রপ আর একটী নূতন পরিচ্ছেদ আ.রস্ত হইয়াছে। 

ারতের বিস্তার, জ্ঞানের, সভ্যতার, গৌরবের--এ এক অভিনব স্তর | 
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আবক্রীতক ৩৫৫ 
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নির্ঘণ্ট । 

অবসর্পিনী ২৫, ১১৫--১১৬ 
অবকাশ--বিচারাদি প্রসঙ্গে 

২৯২-- ২৯৩ 

অভয় ও২ 

আতয়দে ৫১ 

ঘভিনন্দ ১১৩ 

অন্থাপালী ১১১ 

আর ১৭৪--১৭৫ 

আরনাথ ১৯১৬ 

অরিষ্টনেমি ৩৫, ৪৭, ১২৫) 
পুরাণ ১০২ 

অর্থশান্ত্র--আবিষধার (প্রসঙ্গে ও 
প্রণেতৃ-বিষয়ে ২৫২-_- 
২৫৯, ২৬১, ২৬৩) ২৭২ 

গ্রাচীন ভারতে লোক 
গণনা বিষয়ে ২৭৩-- ২৮০; 
জরিপ-প্রথা-বিষয়ে ২৮০) 
ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে ২৮৫) 
বিচারালয়--সংগঠন বিষয়ে 

২৮৭---২৮৯); ব্যবছার- 

প্রণাশী বিষয়ে ২৮৯-- 

২৯০; সাক্ষি-ব্যবস্থ। বিষয়ে 
২৯৫, ২৯৬, ২৯৮) সাক্ষীর 
সত্য-পাঠ-ব্ষয়ে ২৯৯) 
আপিলের ব্যবস্থ। বিষয়ে 

৩১০) বিচারকের দও 
বিষয়ে ৩০৯) চুক্তি বিষয়ে- 
৩১১, ৩১২৪ ৩১৭--৩১৯) 

পরোক্ত দোষ বিষয়ে ২৯১ 
' বর্গ, লক্ষা, বেতন প্রভৃতি 

বিষয়ে ৩২৯; বাবহার 
সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে ৩২১, 
৩২৫7 আধি বিষয়ে ৩৩২7 
উপনিধি (গচ্ছিত) বিষে 
৩৩২/ খখ-বিষয়ে ৬৩৭, 
৩৩৮ ; কুশীদ ব্যিয়ে ৩৪৩.; 
ক্র়-বিজ্রুযন-প্রসঙ্গে ৬৬৪-- 

৩৬৮; তুলাদ'ও বিষয়ে ৩৭৪. 
কৃষক ৪ বাবসায়িগণের' 
সন্ত গ্রতিষ্ঠ। বিষয়ে ৩৭৭ ;. 

কৃষকের বেতনাদি সম্বন্ধে 
৩৭৯) বৈদেশিক বাণিজ্য 
বিষয়ে ৩৮৩) রাজপথ দি 

বিষয়ে ৩৮৬, ৩৮৮--:৩৯১ 7 
যানাদি-প্রসঙ্গে ৩৯২; জন- 
ছিতকর বিধানে ৩৮৫; 
পথ-প্রসঙ্দে রাজ-কত্ধা 
৩০৩--৩০৪) বৈদেশি ক্ধ, 
বাণিজ্য ও জলযান নিমযে 
৩০৬ --৩০৯$/ চিবি খনা-. 

বাবস্থা বিষয়ে ৪০৪, ৪০৬. ; 
বিষপরীক্ষ। বিষয়ে ৪০৫, 
ভেজাল ও চিকিৎসকের 
দণ্ড বিষয়ে ৪০৮; মহামারী, 
নিবারণে ৪০৯) শব-ব্যন 
চ্ছেদে ৪১০) ছুর্ভিক্ষ দমনে। 
ও অগ্রিতয় নিবারণে ৪১১-_ 

৪১২) বাঁযুবিজ্ঞানে ৪১৪ ;, 
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জনহিতকর বিধানে ৪১৩. 
ভূ-লক্ষথে খনির বিদ্তমানত। 
স্থির ৪১৭) ধাতুর গুণধন্ম, 
নির্ঘয় ৪১৮; ধাতু বিশুদ্ধ, 
করিবার প্রথা ৪১৯; জল-. 
সেচন ব্যবস্থায় ৪২৭-- 
৪২১) পশ্বাদির খাচ্ ও স্বাস্থ: 
ব্যবস্থায় ৪২৫-৪২৬ ; চায়প-. 
ভূমি বিষয়ে ৪২৭) অঙ্খের। 
পোষণ ও বিভ্ভ।গাদি ৪২৯ _- 
৪৩১; পণুপালন-ব)বস্থার 

৪৯১-- ৪৩৭, ) ছব্তি-পালন 

হাকন্থায় ৪৩২) জনসীখ- 
পের শির্ষা-ব্যবস্থায় ৪৩৭. 
--8৩৯ $ কৌটিগয তইব] । 



89৬ 

আর্থৎ ১৯, ৩২, ৭৯, ৯৮) মহা" 
বীর হইলেন ১০৭; পার 

হইলেন ১১3 
অহতৎদত্ত ( অরিহাদত্ব ) ১২৬ 
অশোক (বদ্ধন) ২৩) রাজ- 
. চক্রবর্তী ১২৬; তীহার 

ছনুখাসনে উপাঁধি-বিষয়ে 
২৫৯) ২৬০ 

আলশোক--চন্দ্র ২৫৯ 

কন __তাঁভাদর পালন, বিভাগ 
ও শিক্ষা গ্রড়তি ৪২২) 
তাঙাদের রক্ষণ, বিভাগ, 
স্বাস্থা ও শিক্ষা! ৪২৮--৪৩১ 

অশ্বমেন ১১৪, ১৭৫ 

অস্বাধ্যক্ষ ৪২৩) ৪২৮--৪৩১ 
তাষ্টমায়া ৮২ 

অষ্টালনীল ২৫) ২৬ 
অহিয়।-লোকগণন! 

জাতীয় খণ ৩৫৯) 
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স1কর-কন্মু, আকয়াধ্যক্ষ ৪১৬ 
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৩৪৮) খণকারীর দন 
বিষয়ে ৩৬১ 

ারস্ভবাদ ২০৫---২০৯ 
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২৬৯, ২৭১-- ২৭২, ২৭৬) 
৩৬৪, ৪:০৪ 

আশুমুতকপরীক্ষা ২৮৮১ ৪১০ 

আশ্রব (আভশ্বব) ৭৮, ৯২, ২২৪ 

আসন্ত--জন ১৬৬ 

আসক্তি --তাগ বিষয়ে ১৯৪ 

আনেধ ২১০ 
০ 

ই। 
ইংলণ্ড-লোক-গপনাপ ২৮২ 

সুদ-গ্রাহণ বিষয়ে ৩৪৬ -- 

৩৪৯, ৩৫৯; জাতীয় খখ 

৩৬০) খণ কারাদ্প্ত 
বিষয়ে ৩৬১ 

ইউরোপ--লোকগণনায় ২৭১, 
২৮২--২৮৩$ খণকারীৰ 

কারাদণ্ড বিষয়ে ৩৬১ 

ইউল-_উদয়ন-সন্বন্ধে ২৭১ 
)--লোঁক 

গণন। বিষয়ে ২৮১7 খপ” 
বিধি-মন্বন্ধে ৩৫৬--২৫৮ 

ইজিকফেল-_নুদ-গ্রহণে মোজেমের 
নীতি বিষয়ে ৩৪৪ 
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ইন্দ্রদেব--মহাবীরের গনীক্গা ৪ 

দীক্ষ। প্রসঙ্গে ১০২, ১০৪) 
ভৃষ্া-তাগ গ্রে ১৬০ 

১৩২) শক্রণেব দরষ্টব্য। 
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ইয়া! ১৮ 
ইয়ুপ--চাণক গ্রাম সম্বন্ধে ২৫৪ 
,ইশুকার ১৬৮ 

শাহ 

ছী। 

জীর্ম]| সমিতি ৮২ 
স্বীধণা -মমিতি ৮২, ৮৩ 

উ। 

ভইলপন ৩৪৭; এইচ এইচ-. 

ভারতের চিকিৎনা-বিজ্ঞান 
বিষয়ে ৪০৯ 

উইলিয়মস্ , ( মনিয়র )- ক্রয়" 

বিক্রয় বিষয়ে ৩৬২ 
উদ্চার-মমিতি ৮৩ 
উঞ্জপাদন-দোষ ৮ৎ, ৮৩ 

উত্মর্গিনী ২৫ 
চণ্তর ১২৫, ৩০০ 

ভতগ[ধামন-লুএ--উহার সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় ৪৬--৪৭) মুক্তি" 
বিষয়ে ৩২-৩৩ 3 ইংরাজী 

অনুবাদ ৬৩) ভিন বণিকের 
বিষয়ে ৯৫৮) সঞ্জী॥ উপ!- 

খ্যানে ১৭৪) ব্রাঙ্ষণ বিষয়ে 
১৮) দুংখনাশ-বিষয়ে ১৮৮) 

রমণী-লঙ্গ পগিহার বিষয়ে 
১৮৯) বিবিধ প্রসঙ্গে ৮৯, 
১০৯, ১৯৪ 

উদয়ন--রাজ্যা ২৭৭--২৭১, 
রাজা ১৭৪--১৭৫ 

উদ্ায়িন ( উত্দায়ী ) ১৯১, ২৫০ 

উদ্গম-দোষ ৮২ রে 

উত্ভিদ--তাহাদদের 'জীবন ও 
সংজ্ঞ! বিষয়ে ১৩২ 

উপনিধি--২৮৮, ৩১১, ৩৩২: 

৩৩৩) ৩১৫) ৩৬৮) ৩৮৪ 

নির্ঘণ্ট । 

উপনিপাত-গ্রত্তিকার ২৮৮ 
উপাক্ষ ৪১ 
উপানন্দ ১২৪ 
উপালী ৩৩--৩৪ 
উম্মাস্বাতী ৪৯, ৫১ 
উললক ৬৩ 

৬ 

উন্য়ার ১৬৮ 

ধু 

ধগ্রদ--চিকিৎস-বিজ্ঞানে অস্্র- 
চিকিৎসা বিষয়ে ৪০৯ 

খনুমতি ১২৪ 
খণ__চুক্তি বিষয়ে ৩১১; তং- 

সংক্রান্ত প্রাচীন ও আধুনিক 
বিবিপ-বিধান ৩৩৬ --৩৬১ 

ধণাদাঁনম্ ২৮৮, ৩৩৬ 
ধাষতদত্ত ৯৫, ৯৭ 

খমনদেব-তাভার পৃজ1 ৯০১৯৭ 
* আদি তীথ্ধর ৯৩, ১১৫ 
১১৬১ তাহার জীবনী ১১৬ 

--১১৭) শ্রীমস্ভাগবতে 
খবভ.দব প্রসঙ্গ ১১৭--১২১, 

তাহার শত পুত্র ১৩৪) 
বিবিধ গ্রদঙ্গে ১৩২--১৩৩, 
৯৭৪ 

ঝষত্তসেন ১১৭ 

খষিগুপ্ড কাকন্দক ১২৬ 

খ'যদত্ত ১২৬ 

এ। 

একাল্গবধনিজ্রয় ২৮৮ 
এক্সেডাস--লোক"-গণন! বিষয়ে 

২৮১) মুদ-গ্রহণ বিষয়ে 
নতি ৩৪৪ 

এডওয়ার্ড (ষষ্ঠ ) হুদ-গ্রহণ 
ংক্রান্ত বিধি ৩৪৬ 

এজেণ্ট--তদ্দবার! কার্য সম্পাদন 

প্রাচীন ভারতে ৩২৯, ৩৬৮ 
প্রতিনিধি ভ্রষ্টবা। 

8৪৭ 

এধেদ্দ--প্রথম লোক গণন।'" 
পদ্ধতি ২৮১) লু গ্রহথণ- 
বিষয়ে ৩৪৫ 

এপিকিউরান--মত ১২ 
এমিল্স-সন্ধি ৩৬৪ 
এম্পথিল ( লর্ড )--ভারতে 

চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষক্ষে 
তাহার মন্তব্য ৪০১ 

এলিজাবেথ--সুদগ্রহণ-নংক্রাস্ত 
বিধি ৩৪৬ 

এসিয়/--লোক সংখ্য! ২৮৩ 

ও | 

ওয়াইজ--ভারতের চিবিৎসা- 
বিজ্ঞান বিষয়ে ৪০১ 

ওয়াটালু বুদ্ধ ৩৬০ 

ওয়েবার -- উৈনধর্মী সংক্রান্ত 
আলোচনায় ৬০. ৬৩---৬৪) 
দৈনধর্ম হইতে বৌদ্ধ-ধঙ্মের 
উতৎ্পন্তি- বিষয়ে ১১০) 

. চিকিৎসা-বিষ্থা বিষয়ে ৪০১ 
ওয়েষ্টারগার্ড চন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে ৩৯ 

ওল্ড টেষ্টামেপ্ট-লোকগণন!- 
বিষয়ে ২৮১ 

ওসিরিম্ ১৯ 
ওনেনিয়1--লে!কমংখ্যা ২৮৩ 

ক 

কণদ ৬২.-৬৩) 

দ্রষ্টব্য। | 
কণ্টক-শোধন-_ততৎসছ ফৌজ- 

দাপী বিচারালয়ের সাদৃশ্ত 
২৮৭) উহাতে যে সঞ্ল 
বিষয়ের বিচার হইত ২৮৮ 

কন্াপ্রকর্ম ২৮৮ . 

কপিল ১৯৭; সাংখামত দ্রষ্টব্য। 

পরমাণুবাদ . 

কপিলাবস্ত ৯৩৯ 

কবির-বন্ধন ও [নবৃন্ধন বিষয়ে 
মত ২৪৪ | 



৮" 

কমনওয়েলথ ৩৪৭ 

ফমন ল ৩৪৮ 
কমলাবতী ১৬৮ 

কর্ম--অষ্টবিধ ৭৫, ৯২) বক্রিবিধ 
বিভাগ ৯২ 

কর্নন্ধি--৩৮৭--৩৮৯ 
কফলকণ্ড ১৭৪ 
কলাবিদ্যা ১৩৩ 
কল্পশান্ত ৫২ 

কলহত-_-লৈমধর্্গ্রস্থ লিপিবদ্ধ 
ভওয়! বিষয়ে ৩৮; উহার 
স্থল পরিচয় ৪৭--৪৮) ইউ- 
রোপে উহ্ প্রকাশ ৬৩) 

মহাবীর শ্বামীর জীবনী- 
বিষয়ে ৯৩-৯৬ ১০৩) 

স্থবিরগণের নাম-পরিচয় 
১২৭ 7 বিবিধণ্প্রসঙে ৮১, 

৪৯, ৫০১ ১৯৬১১১৮, ৯২৩) 

বাজসভা, রাজ অট্টরালিক। 
গ্রভৃতির বর্ণনা! ১২৯--৯৩২ 

ফজাণক ৪৭ 

কষল্ংকভট ৩৬২ 
ফাডাম্মলেট ৩৫৯ 

ফাত্যায়ন--বাবহার-বিধি প্রসঙ্গে 
২৩৭, ৩২৪ 

কফাকনাক ১২৩ 

ফাম ( কামনা )--জগ্ন-বিষয়ে 
১৯২--১৯৩ 

ক্ষামন্দক--২৫৫--২৫৬) তীহার 
* নীতিসারে চাণক্যের বন্দন! 
২৫৫ 

কষামন্ধি (কামিদ্ধি) ১২৫ 
ফারগুপ্তি ৮৩ 
ফারুকররক্মণম্ ২৮৮, 888 

কার্ণ--চক্ত্রগুপ্ত সম্বন্ধে ৩৭ 
ফার্দমপ-শরীর ৯২ 
ফাল ২২৪ 

ফালক ১২৭ 

কালিকাচার্ধা ৪৯ 
ফালিদাস--বিবিধ প্রসঙ্গে ২৫৩, 

৯৫২) ২৫৬) ২৫৮,২৬২ 

ভাঁরভবর্ধ | 

কাশীরাজ ১৭৪, ৪০৩ 
কুকুৎস্থ ১৭৫ 
কুণিক ১০১, ১১২, ২৫৯ 
কুম্ব ১৭৪--১৭৫ ৃ 
কুন্দগ্রাম ( পুর) ৯৫) ৯৯১ ১০৪ 
১০৯--১১১ 

কুজ1--তৎসাদৃণ্ত বাইবেলে ১৮ 
কুমারপাল ৫২ 

কুল- জৈনধর্মা বলস্থিগণের ১২৩ 
--৯২৪ 

কফুল্াযাব ৪২১ 

কুশীনগর ৯১০ 
কুদীদ-_-তৎসংক্রান্ত প্রাচীন গু 

আধুনিক বিধি-বিধান ৩৩৭, 
৩৪৩, ৩৪৫, ৩৫০) সুদ 

্রষ্টাবা। 
কুপ্যাধাক্ষ ৪২৩ 
কৃঝঝ-হ্থারি ৪৩ 

কেবল ৪২, ৬৭) ১০৯ 
কেবলী ৪২,৪৯,৫০,৬৭ /--মহ- 

বীর হইলেন ১০০) নিগ্রন্থ 
সম্বন্ধ উক্কি ১৪৪---১৪৮ 

কৈবল্য ২৪* 
কেশব ১৯২ 

. ফেনী ১৮১--১৮৬১ 
কোডিন্ত (কোডিন্ন ) ১২৬ 
কোগুঞঞ ৩৪ 
কোম্পানী-গঠন-প্রাচীন ভারতে 

৩৮১১ সন্ত্র-সমুখান দ্রষ্টব্য। 
কফোশাভিনংহরণ ৩৯৯ 
কেশালী ১১৬ 

কৌটিল্য--তীহার পরিচয় ২৫ 
--২৬*,২৭২) চুক্তি আইন 

গ্রসঙে ৩১৯--৩২২) আধি- 
বিষয়ে ৩২৪) খণ-গ্রসঙ্গে 
৩৩৭ --৩৪৪ ; নিক্ষেপ ও 
উপনিধি-বিধানে ৩৩৪- 
৩৪৫, ৩৪৩; খণাদান, 

তামাদি প্রভৃতি বিষন়ে 
১) মোজেসের বিধানে 

তাহার সাদৃশ্ত ৩৫৬) রাজার 

নিরাপদ বিষয়ে ৩৯৬) জন 
হিতসাধনে ৩৯৪; স্থুলপথের 
প্রীধান্ত বিষয়ে ৩৯৫; জল- 

যানাদি প্রসঙ্গে ৩৯৬-- 

৬৯৭) শু-নির্ধারথে ৩৯৯) 
বিষপরীক্ষায় ও ভৈষজা+ 
বিষয়ে ৪০৬--৪০৭ ) শব- 

ব্যবচ্ছেদে ৪১০) দুর্ভিক্ষ 

নিবারথে ৪১১) বাঁযুবিজ্ঞানে 

৪১৫ 7 খনিজ-বিস্তায় ৪১৬ 
বিবিধ জনহিভকর বিধানে 

৪১৪17 দ্রয়-বিক্রয়-বিধয়ে 
৩৬৪---৩৬৮, ৩৭ ০৩৭২ 

পণাদোষ বিষয়ে ৩৭৩) 
ভেজাল বিষয়ে ৩৭৪7 বাস্ত 
বিক্রয় বিষয়ে ৩৭৬) 
নঙ্ঘ-গ্রসঙ্গে ৩৭৭--৩৭৮) 

ভৃতা-প্রসঙ্গে ৩৭৯--৮৯) 

বাণিজ্য গ্রসঙ্গে ৩৮২. 

৩৮৪; জনহিভকর বিধানে 
৬৮৫) রাজপথাদি বিখযে 

৬৮৬--৩৯১ ; যাঁনবাহুনাদি 

বিষয়ে ৩৯১--৬৯২; খলি 

বিষয়ে ৪১৭7 ধাড়ু বিশুদী- 
ফরণে ও কর নিদ্ধীরাধে 
৪১৮-৪১৯; জলসেচন 

ফ্যবস্থায় ৪২০--€২১) পণ্ড 

পালন প্রসঙ্গে ৪২৩; পণ্ড, 
ক্লেশ দামে দণ্ড বিষয়ে এ 
চারণভূমি সগ্থন্ধে ৪২৬ -- 
8২৭) অশ্বের শিক্ষা! ও 
চিকিৎসা বিষয়ে ৪৩০-- 

৪৩১-; হন্তিপালন বিষয়ে 
৩৩২ পঙ্গি-সংরক্ষণ বিষয়ে 

৪৪৬; জনসাধারণের শিক্ষ! 
বিধানে ৪৩৬--৪৩৯; অথ 
শান্তর ও চাণক্য দ্রষ্টব্য । 

কৌতিক ১২৩ 
ক্যাটালোগন ক্যাটালোগোরম 

৬৫ রর 

ক্যাথারিগ--স্ুদ এসে ৩৪৮ 



জ্রম৪য়েল--সছদগ্রসঙ্গে ৩৪৭ 
ক্রিয়াখা? ৩৩১ ৫৫, ৫৬ 

ক্রীতদা ন--ধণ-সন্বন্ধে ৩৫৬-৮ 
ক্লাট--জৈনশধশ্মালোচনায় ৬৩-- 

৬৪ 

ক্ণিকবাদ ৭৯, ২১৫ 
ক্ষমাশ্রমণ দেবদ্ধি ১২৭ 
ক্ষেম। ৫৮ 

খ। 

খনি-_তৃ-পরীক্ষায় নির্ধীরধ ৪১৭, 
€*০ 

খনিজ-বিস্ঠ! ৪১৬--:৪১৭ 
থর৬রগঞ্ছ (বৃহৎ ) ৫*--৫১ 

থষ্ট ১৮, ৩৫৮; যীশুধুষ্ট দ্র্ব্য। 
খেমা ( ক্ষেমা) ৫৮ 

খোঁয়াড়--প্রাচীন ও আধুনিক 
(বিধি ৩৭১ 

০০ 

গ। 

গঙ্গারাট়ী ২৭২ 1 
গঙ্গ[রি্দে দেশ ২৭১--২৭২ 

গচ্ছ ৫০, ৬৪, ১২৩ 

গচ্ছিত--তৎসংক্রাস্ত প্রাচীন ও 
আধুনিক বিধি ৩৩২-৫ 

গণ--ততপরিচন্ন ১২২--১২৮$ 
পার্দেবের ১১৫; অরিষ্ট 
নেমির ১১৫) খবভদেবের 
১১৭ 

গণধর--তৎপরিচয় ১২২-- 
১২৮) পার্দেবের ১১৫) 

অরিষ্টনেমীর ১১৫) খযভ- 
দেবের ১১৭ 

গণিকাধাক্ষ ৩৯১--৩৯৩ 
গন্ধ--.তাহাতে বীতদ্পৃহ! ১৯১ 
গন্ধথন ১৯৩ 

গর্দাভিষ্প ২৪৯. 
গার্ড ব্যাধিসংস্থ! ৪৯৪ 
গাথা-তাহার নমুনা ১১৯; 

১২৮) প্রাচীন ১০৩, ১৭৬, 
৬৯-:৫৭ 

নির্ঘণ্ট। 

গতী- তাহাদের 
ব্যবস্থ! ৪২৪ 

গাযত্রীস্জৈনদের ৯৪ 

প্রতিপালন 

গুথ ৬১ 

গুধচর--তাহাদিগের নিয়োগ- 
গ্রথা ২৭৮, ২৯৬ 

গুপ্তবংশ--তাছার আদি বিষয়ে 
আলোচন। ২৭২ 

গুপ্ত ৭৩, ৮২--৮৩, ১০৫) ১৬৯ 

গুরু--সং ও অসৎ ১৫১--১৫২ 
গৃঢ়াজীবিনাং রক্ষা ২৮৮ 
গোইধান্ম ৩৯১--৩৯২, ৪২৩, 

৪২৫--৪২৮ 
গোপগণ ২৭৭--২৭৯ 

গোবিন্দ-ভাম্/--লাংখ্যাদির মত 
খণ্ডনে ১৮৬--২৩৮ 

গোবিন্দ--টাকাকার ৩০ 
গোদাস--১২৫ 

গোসাল ( মক্ষলি) ৫৬, ৫৮--- 
৬০, ৯১০ 

গৌভম-বুদ্ধ ১৫ (বুদ্ধদেব 

ষ্টব্য)) মহাবীরের শিষ্য 
৪২, ৪৯, ৫০1 তত্গপ্রতি 

মছাবীরের উপদেশ ১৬২-- 
১৬৪) কেশী গৌতম গ্রগঙ্গে 
১৮১-:১০৬ ) সাক্ষি-বিষয়ে 
২৯৭ সংহিতাকার ৩২১) 
সুত্র--সঙ্য-মিথ্যা প্রসঙ্গে 
৩২৩) ব্যবহার বিষয়ে ৩১৭) 
আধিবিষয়ে ৩৩৯7 খপ 
বিষয়ে ৩৩৭) ৩৪১3 দায় 

বিষয়ে৩৫১) তামাদি বিষয়ে 

৩৫২; সুদ গ্রহণ বিষয়ে 
৩৪৫--৩৪৬) গৌতম-সৃত্রের 
সহিত জৈন-বিধির সাদৃ্ঠ 
২৭--২৮) সুত্র রচনা-কাল 
৩১) বিবিধ প্রসঙ্গ ৩৭৯, 
৩৭২, ৩৮৪ 

শ্বীস--নুদ-গ্রহণ বিষয়ে ৩৪ ৫-- 

৩৪৬; অআঅধমর্ণে আধিপতা 

বিষয়ে ৩৫৮7 (61 ক 

88১ 

বিষ্কায় ভারতের নিকট খগী 
৪০১ 

গ্রেউবুটেন--লোক-গণনা-প্রসঙ্গে 
২৮২--২৮৩) জাতীয় খণ 
৩৫৯ _-৩৬০) ইং৮গ দ্র্টব্য। 

গ্রোট--সুদঞএহণ প্রমঙ্গে ৩3৫ 

ঘ। 

ভ্রাগেন্ত্িয়--তাহার 

১৪৭ 

সার্কত। 

| 

ংদেখ ৫১ 
চতুরাআম ১৫, ৩৫ 

চন্দনা! ১০৮ 

চ্দ্রগুগু--দ্ধেন নুগতি ২৩৪ 
তাহার সিংহাসন আরে।ধপ 

বিষয়ে ৩৯) রাজ০ঞৎগী 
২৪৩১ ২৬৯, ২৭০) টপ 

গণের  সহায়তা-প্রা'থর 
[বিষয়ে ২৪৪) তিনি কোন্ 
ধগবলম্ী ছিগপেন ২৪৫) 
তাহার রাজত্বকালে হাভিক্ষ 

২৪৩) তিনি জৈনধর্ম1বণ্বী 
২৪৭) তাহার অভ্যদয়-কাল 
২৪৭--২৫৯) তাহার অম- 
রত্বে চাণক্য ২৫০--২৫২) 
চাণকোর সহিত তাঘার 

মিগণ ২৬০--২৬৩) তাহার 
শাসন-গ্রণালীর নিদ্দশন ২৬৩ 
২৬৪) তাহার বংশ-পরিচয় 
২৬৪; তাহার সম্বন্ধে বিবিধ 
কাহিনী ২৬৫--২৭৯। তিন 
বাঙ্গালী কি স1২৭০--২৭২) 
লোক-গণনা প্রসঙ্গে ২৭৬; 
তাহার রাজত্বে জরিপের 
বিষয় ২৮৯; বিবিধ প্রসজ্জ 
৪২৯; জথপান্্, চাঁপকা, 
ব্যবহর-বিধি গ্রভূতি ভরষ্টখা। 



8৫৪ 

চজগ্রত ১১৬ 

চঙ্জামেশ ২৭১ 

চন্ত্রহ্থরি ৫৯ 

চম্পা ২৫ 

চাচঙ্গ ৫১ 

চাণক (চানক ) ১৫৪, ২৫৮-- 
২৫৯ 

চাণকা--চন্ত্রগুপ্তের গ্রাতিষ্ঠায় 
২৫০---২৫২7 তাহার অসা- 

প্ারণত্ব২৫২-২৫৬) তাহার 

'ফৌটিল্য নাম ২৫৪, ২৫৬) 
তিনি অর্থশাস্ত্রের প্রণেত। 
২৫৬ -২৫৭; তিনি বাঙ্গালী 
কিনা ২৫৮--২৬০ ; চন্দ্র" 

সপ্তের সহিত তাহার মিলন 
২২৬*---২৬৩। তাহার কুি. 

ত্বের নিদর্শন ২৬৩3 তিন 
চজ্গু;গুর দক্ষিণহন্তস্থানীয় 
২৭২ 
ফিংবদস্তরী ২৬১,২৬২,২৬৭) 
তাহার বিভিন্ন নাম ২৫৩-- 

২৫৪১ জননংখ্য। নিদ্ধারণ 
২৭৬) বিচারকের দণ্ড 

বিষয়ে ৩১০) যান-বাহন 
প্রসঙ্গে ৩৯১---৩৯৩) 

চিকিৎসা-বাবস্থায় ৪০৪) 
হস্তীর শিক্ষা-বিধান, প্রতি- 
পালন প্রভৃতি বিষয়ে ৪৪৩ 
৪৩৬) শলর্বজীবের সুখ 

বিধানে ৭ বিষ্যাবিষয়ে ৪৩৭) 
হস্তিপাণন বিষয়ে ৪৩৫-- 
৪৩৭) শিক্ষ'-বিষয়ে ৪৩৭--- 

৪৩৯; সর্ব্ব বিষয়ে ভারতের 
শ্রেষ্ঠত্ব গ্রসঙ্গে ৪৩০-_-৪৪*) 

 স্বানীক্ষিকী শাস্ত-চতুষ্টয 
প্রসঙ্গে ৪৩৭-৪৩৮২ 
কোৌটিলা। অর্থশান্্র, বাব- 
হার-বিধান, খপাদান 
গ্রভৃতি দরষ্টবা। 

চীপভূমি ৪২২, ৪২৭---৪২৮ 
উর্ধাক--মত্ত ১২) ১৩ 

; তাহার সম্বন্ধে বিবিধ 

ভার ভবর্ষ | 

ঠালন (হ্িতীয়)-- দের হায় 
বিষয়ে ৩৪৭ 

চিকিৎসা-বিদ্যা-_ প্রাচীন ভারতে 
৪০১-৮৪৪৬৮ 

চিত্তস্থৈর্যয--তাছার স্বরূপ ১৪, 
চিত্র ১৬৬--.১৬৮ 

চীন--লোক-সংখা! ২৮১,২৮৩) 
খাষভদেবের আধিপতা ১৩৪ 

চুক্তি-প্রকার-ভেদ ৩১০ 
৩১২; সংহিতা মতে চুক্তির 

বিষয় ৩১৩) ভারতীয় বর্ড- 
মান চুক্তি আইনের সহিত 
প্রাচীন ভারতের চুক্কি-বিধির 
সাৃশ্ত ৩১৫--৩১৮) তিরো- 
ভিত চুক্তি ৩১৮; কোম্পানী 
গঠন বিষয়ে ৩৮১) জন- 

হিত-সাধনে ৩৮৫) বিবিধ 
গ্রসঙ্গে ৩২০--৩২১। চুক্তি 

বিষয়ক খণ ৩৬৯) আহনে 
কোৌটিলোর আদশ' ৩৮৩-- 

৩৮৪; বিক্রয় বিষয়ে ৩৬৬ 

চেটক ১০১, ১১২ 
চেল্লনা ১০১ 
চোরাই মাল--তৎসংক্রাস্ত প্রাচীন 

ও আধুনিক বিধি ৩৭২ 

ছ। 

ছ্লস্থ ( ছদ্মস্থ ) ৬৯, ১০৮ 
ছন্দ--প্রাচীনত্ব-বিষয়ে 

গাথা দ্রষ্টুব্য। 

ছল--প্রাচীন ও আধুনিক 
আইনে ৩১৭ 

ছালুক রোহগুপ্ত ১২৫ 

ছেদ-্মত্র ৪১ 

৩৮) 

জ। 

অগচ্চন্জ হরি ৫১ 
জনদত ১২৫ 

জমপদসন্ধি ২৮৭ 

জনসংখ্য-নির্ঘারখ ২৭৪ লোক, 
গণনা দ্রষ্টব্য 

শম্ম--তাহার কারণ ১৮৮ 

জব চার্ণক ২৫৪ 

ভু ১২৪, ১২৭ 

ভনুলামন ১২৪ 

জনুম্বামী ৪২, ৫০; ১৯৪ 
জয় ১৭৪--১৭৫ 
জয়ন্ত ১২৪, ১৯২৬ 
জত্বিপ--প্রাচীন ভারতে সৎ" 

গ্রাথা ২৮০ 

জলপথ ৩৮৭,৩৯১, ৩৯৫--৩৯৯ 

জল-প্ল(বন--সতর্কত! ১২৭ 

জলযান--বিভিন্ন জলপথে ৩৯৫) 
অষ্টুবিধ ৩৯৬ ; বিবিধ ৩৯৭; 

নিন্মীণ-বাবস্থ। ৩৯৮ 

জলসেচন ব্যবস্থা! ৪২০ 
জাঙ্গলীবিৎ ৪০৪---:৪০৫ 

জাতীয় খণ--পরিশোধ বিষয়ে 
৩৬১। বিভিন্ন দেশের ৩৫৯ ৬ 
-_- ৩৩৫ 

জাগান--লোৌকসংখ্যা ২৮৩ 

জামালী ১০২, ১১০ 

জাহিনাস- চন্দ্রগুণ্ডের বংশ" 
বিষয়ে ২৬৪) ভতৎগ্রতি 
আলেকজাগারের আদেশ 
বিষয়ে ২৬৯ 

জিন-_-১০, ২১) তীহাদের 
জীবনচটরিত--কজ্হত্র ৪৭; 

শব্দাথথ ৬৭) তাহাদের পু! 
৯০) তাভাদের পরিচর 
১১৬-১১৬ 

জিলকল্িক' ৫৯ 
জিনদত (নুরি ) ৫১, ৭৮, ৯৫৯ 
জিনগ্রবোধ ৫১ 
জিনব্হলৰ ৫১. 

জিনছংস সরি ৪৫ 
জিনচন্্র ৫১ 
জিনেন্্র--পুজায় ৯* 7 ব্যাক, 

১৯২ 0 
জীব--৭৯) ৮৪-৯৭) ১৯৬, 

২২৪, ২২৮ 



ভীবক-নস্তকষের খুল-সংক্রা 
অস্্-চিকিংদান্ন, ৪৯৩ 

জীধবাদ ৬৭. | 

ভামুতবাহছন ২৯৪ 

ভুবলি--বাইবেলে ৩৫৬; পঞ্চ- 
বিংশতি- বিধি বিষয়ে ২৭৮ 

জে.ক্বি (জ্যাকোবি)--ত্রহ্ণ্য- 
ধন্মেপ্প আদর্শে বৌদ্ধ প্লৈন- 

ধূর্মর পরিকল্পনা বিষয়ে 

২৫.; পঞ্চবিংশতি বিধি 
বিষয়ে ২৭--২৮7 উত্বর1- 

ধায়ন সম্বন্ধ :৪৭ ; নম 
ও বৈশেষিক মত বিষয়ে 
৬২) 

৬৩--৬৫) নিগ্রন্থ, বিষয়ে 
৬৯) কুন্দন গ্রাম সম্বন্ধে 

১১১ গণাদি সম্বন্ধে ১২৮; 

তিন বণিকের গল্প বিষে 
১৫৮.) জৈনগ্রন্থে বিঝুর 
ধলির উপাখ্যান রূপাস্তরে 
১৭৫) অর্থশান্র বিষয়ে ২৫৬ 

জেমস্- সুদের হার বিষয়ে ৩৪৭ 

জেল ১২৭ 

গ্ঞে গ্র্থকারগণ ৪৮৫২. 

জৈনদশন ৬৬--৯২; তৎসহ 

বেদান্ত, সাংখা বৈশেধিক 

প্রভৃতির সারৃশ্ত ৬১--৬২। 
দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
৭৭; কনম্মবিভাগ বিষয়ে 

বেদাস্দর্শনের সহিত উহার 

সাদৃশ্ত ৯২.) জৈন দর্শনের 
স্থূল মন্ত্র এবং বেদাস্ত-সুত্রের 

ঝাথায় সে' মত খণ্ডন ২২৩. 
২২৮. বাদ-প্রতিবাদ 
২৩৪ _ ২৩৮) জৈনদশনে ও. 
অন্যান্য দর্শন সামধহ্য-সধন 
২৩৯--২৪২) 

সগ্ডতঙ্গিস্তাঁয় দ্রষ্টব্য! 
জৈনধর্--উহা হিন্দুধর্শের, 

অঙ্গীভূত ১০' উহার সহিত 
ঘন ও হিন্দধর্পেয় সাদৃস্ত 

ফল্লহ্ত্রের অনুবাদে 

জৈন-দর্মশান্ত্র ৩৭--৫২। 

জৈন-যতি--লঙ্গণ ৯১; 

হাছাদ ও. 

নির্ঘণ্ট? 

১১) ২৪) ২৩, ২৪, ২৭ 

৩২) উহার উৎপত্তি বোগ্ক 
ধর্দের পূর্বে ৩২7 বৌন্বধর্থে 
ও জৈন-ধর্ে এ্ক্য ও 
অনৈক্য ৩৪); উহার 

আদিস্তর ৫৩-৬০) উহার 

নিক মত ৫৪--৫৫) উহ্থাতে 

পূজা-মন্ত্র ৯০7 ব্রাঙ্গণা« 

ধর্মের সহিত উহার সাদৃশ্য 
ও অসাদৃশ্য ৯১ তন" 
বৌদ্ধ অগ্রজ-ম্ুজ ১১০) 
জৈন-ধর্ঘম সাআ্রাজা-প্রতিষ্ঠায় 

সহায় ২৪৪) জৈন্দশন ও 

জৈন-ধর্মশান্ত্র দ্রষ্টব্য । 

লিপিবদ্ধ হওয়ার বিবরণ 

৩৮7 উহ্থার ভাষা ৩৯) 

উ্ভার উদ্ধার ৬১; ভাষাস্তরে 
উষ্ভার প্রচার ৬৩--৬৫ 

স্্রীগণ সম্বন্ধে ১২৯) ১৫৪, 
১৮৯; ছৈন ধর্শাশান্তের ও 

শ্রীমত্তাগবতের  বর্ণনাক় 
সাদৃশ্য ১২১--১২২ 

জৈন-মত--( জৈন-ধন্ম ও জৈন: 
দর্শন দ্রষ্টব্য) ২২৩--২২৫ 

তাহ 

দের পঞ্চবিধ তপন্যা ৯*) 

নিগ্রন্থ, ভিক্ষু, শ্রমণ গ্রভৃতি. 

রষ্টব্য। 

জৈনাচার্যাগণ ৪৮--৫২.) স্থৃবিয়- 
গণ দ্রষ্টুব্য। 

জোয়াব -- লোক গণন!-গ্রসঙগে. 
৮৯ 

গজোরওয়াইীজান'_: শাসন-গ্রসজ 
২৪৫ 

জ্ঞাতৃক ১৪৪ ১১১ 

জান--লাভে প্রধান আবশাক 

১৪৮ | 

জানী--শান্তর-হযত ১৩৫) ১৩৭, 
৯৫৫) ১৬৫ 

গ্রতিষ্ঠাকালে বিভিন্ন দাশ 

উচ্ভ1 

৪৫ ৯ 

এ 

ঞাতপুন্ত ৩২, ৩ 
ঞাতিক ১১১) ১১২: 

০টি 

ট। 

টাওয়ার ৩৫৯. 

টালিটস--নুদ-গ্রহণ, 
৩৪৫ 

টিউডর--রাজবংশেক্ 
৩৬০ 

টুয়েল্ভ টেধল ৩৪৫, ৪৫৮. 
টুরিয়াস ২৮১ 

ড7 

ডিউটারনমি--খণদান ও স্ব 
গ্রহণ বিষয়ে ৩৪৪ 

ডিওডোরাস ( ভিয়োডোকস্)-- 
গাঙ্গা-প্রদেশের রাজা সম্বন্ধে 

২৬৪) গঙ্গারিদে দেশ বিষে 

২৭১ কুসীদ বিষয়ে ৩৪৬ 
ডিএক্কষোরাইডন্ -- ভারতের 

চিকিৎস-বিজ্ঞান বিষন্ছে. 
৪০১ 

ডেটার্সয়্যাক্ট ৩৬১. 
ডেভিড -- লোক"গণনা-প্রসংঙগ- 

২৮১ 

প্রসঙ্গে” 

ক্ষমত্ত!. 

লিগ নসে কি 

গা ।' 

পাতিক ১১৯ 

ত। 

তক্ষক-বিষ-চিকিৎস]- প্রাপং্ক 
9৪ *. 

ভাগল ১৮৮, ২২৭ . 

ভামাদি-তংসংত্র %. প্বাতীন, পু 

আধুনিক রানি 
সাদৃগ্ত ৩৫০:-৩৫৫ .. | 

(িস্তেহ ১২$ 



£€৫৯ 

তীধগ্কর_ ₹।চালের সংখ্যা না 

গর বািশিষণ ১৬, ২৩) 

চাদের মর্ডভো অবতরণ 

৯৩; তাহাদের পর্যায় ও 
ও পরিচয় ১১৪--১১৬ 

তৃতস্ক-_জাতীয় খণ ৩৬০ 
তষ--ভাগে, 

ভাঙার আদর্শ ১৬০) 

তাছার উৎপত্তি ১৮৮ 
আন (1110119) ১৮ 

কশুপ্টি ১৬০; গুপ্তি ভরইবয। 
ত্রিরত্ব--জৈন মতে ৯২ 
(্ির্ধ ১৬ 

ভ্রিশগ1- ৩৪, ৬৫৭ ৯৪৭৯৮, ১০৯ 
১০১) ১১১১ ১১২) ১১৬ 

দ। 

দণ--হ্দু শষোর পরিবর্থে ৩৩ 
--৩৪) শান্গমতে ভ্িবিধ 

৩৫৮ (সাঁহস্রগবা); বিচা- 
ফের ৩৭৮--৩৯ 7 চিকিৎ- 

১৫৯; 

সবের ৪০৮ 1--পরিমাণ- 

বিশেষ ৩৮৮7 পথ।বরে।ধে 
৩৯১ 

লণডপারযাম্ ২৮৮ 

দওবিধি আইন--ততস 'গ্রাচীন 

বিধি-বিধানের পারৃশ্ত ৩২৩ 
দ্ভতী ২৫১, ২৫৬ 

দত্ত ( দয্নি) ১২৪ 
দত্তস্বানপাকম্ম ২৮৮ 

দশমৃলী-সংগ্রহ ৪১২ 
দশশীল-- বৌদ্ধ মতে ও মনু, 

মতে সাদৃশ্ত ১৬; জৈন. ও 
বৌদ্ধ মতে সাদৃগ্ত ২৫ 

দশ্-ভব্র ১৭৪- ১৭৫ 
দর্শন- জৈন ৬৬--৯২ বিদ্িন্ন 

দর্শ(নক সম্প্রদায়ের .বাদ- 
গিতণ্ড। ১৯৫--২০২ 

দর্শন-প্রতিভু ৩২৫ 
হা়--ধ৭-মন্ঙে ৩৫০)" রি 

প্রসঙ্গে ৩১১ 

ভাঁরতবর্ধ। 

দায়ক্রম (দার বিভাগ) ২৮৮ 
দাসকল ২৮৮; ৩১১ ৩৭৬, ৩৮২ 

দিগন্বর-_ সম্প্রদায় উৎপত্তি ২৪৬ 
২৪৭; অহাবীরের জন্ম 

সম্বন্ধে রা ; বিবিধ বিষয়ে 
2 

দীর্থবাহু ১২৪ 
হঃসম--স্থসম। ৯৫, ১১৫ 

দর্গ'বিধান (নিবেশ )- রাজা 
রক্ষায় ৩৮৯, ৭৩৯৪, ৪০৭ 

দুর্ভিক্ষ-__ প্রাচীন ভারতে নিবা- 
রণ-ব্যবস্থ। ৩১০ 

ছুতসমাহ্বয়ম্ ২৮৮ 
দেওয়ানী কার্যাবিধি--তৎস 

প্রাচীন বিধি-বিধানের সাবৃপ্ত 
৩৩ ৪-৮৩০৫ 

দেব-পর্যযার ৮৯ 

দেবর্ধি (দেবড্টি ) ৩৮, ৪৭, 
১২৬, ১২৭ 

দেষানন্দা ৩৪, ৩৫, ৯৪-- ৯৮ 

“দেবানাং প্রিয়'--বাকোর বিপ- 
রীত অর্থ ২৫৯ 

দেবীচন্ত্র ৪৮ 
দেবেজ্জ সুরি ৫২ 
দৈববাদ ৫৬, ৫৮ 
দোষ--বিক্রেয় দ্রযো অিষিধ 

দোষ ৩৬৭ 
দ্বিযুখ ১৭৪ 
দ্রবা--দর্শন মতে ৬১ 
দ্রোপমুখ ২৮৯, ৩৯, 

ধূ। 

ধনগিরি ১২৬--১২৭ 
ধননন্দ ২৬১, ২৬৮ 
ধনার্দি (ধণাডঢ) ১২৫ 
ধর্ম-ত্রিবিধ কারণে একের 

সহিত অগ্ঠের সারৃশ্ত ১১) 
উহ্ার লক্ষণ ও বিভাগ ১২) 

গৃহস্থদিগের 
১৫১) 

প্রতিপালা | 
জৈনার্শন তে নাগপুত্র ১২৫ 

২২৪)--গ্বির-জিস্তন্জ ১২৭! 
ভারতের শিক্ষার আদর্শ-_ 
ধর্মপালন ৪৩৭---৪৩৮. 

ধর্মঘোষ শুরি ৫২ 
ধর্মনাথ ১১৬ 
ধর্মণক্তি__রাজশক্তির গ্রতিষ্ঠ! 

করে ২৪৩ 
ধর্শস্থীয়-_তৎসন্বন্ধে মুর উক্ভি 

ও উদ্ধার সহিত দেওয়ানী 

বিচারালয়ের সাদৃশ্ত ২৮৭ ; 
উহাতে যে সকল বিষয়ের 
বিচার হইত ২৮৮ 

ধাঁতৃ-পরীক্ষা ও বিশুদ্ধ করিবার 
উপায় 8১৭--৪১৬ 

ধাত্রীবিদ্ভা- প্রাচীন ভারতে 
৪৪৪ | 

ন। 

নক্ষপ্ ১২৭ 

মগ্রজিৎ ১৭৪ 

মন্দ_মহাবীরের ভ্রাতা ১০৯; 
রাজ। ২৮৫, ২৬৯; গণধর 

১১৫) রাতগণ ২৪৯, ২৫৬ 

নন্দন ১৭৫ 

ননানভদ্র ১২৪ 

নন্দিত ১২৭ 

মন্দিবদ্ধন--মহাবীরের অগ্রতথ 
১৪০, ১০১) ১০৪) ১০৯) 
স্পপিক্ষ ১৬৭ 

নবমল্পকী ১০৮ 

নবলিদ্ুৰী ১০৮) লিচ্ছবী দ্রষ্টব্য 
নমি ( নমিন!থ ) ১১৬ 
নমী.( রাজ!) ১৬*--১৬৩,১৭৪ 
নমুচি ১৭৫ 
নরওয়ে-_খণে কারাদণ্ড লোপ 

বিষিয়ে ৩৬১ | 
নলবাহন (নলবাহণ) ২৪৯ 
নগ্ত ৪২৫ 
নাগ ১২৫, ১২৭ 



নাগবনাধাক্ষ ৪৩২ 

নাগরক ২৭৯ 
লনাগগ।জ ২৭১ 

নাগরিক ২৬৩ 
মাগিল ১২৪ 

নাবধাক্ষ ৩৯১-- ৩৯২, 

৩৯৮ ৪8০৪৬. 

নাডি ১৯৬ 

লারদ--বাবহার প্রসঙ্গে ২৯৩) 

সাক্গমী প্রসঙ্গে ৩০১) 
মীমাংসিত বিষয় সম্বন্ধে 
৩০২ গ্রমাণ-বিষয়ে ৩০৪; 
হুদ গ্রহণ বিষয়ে ৩৪৯ 

নিঃশ্রেযম ২৪০; সাংখ্য ও. মুক্তি 
গ্রভৃতি দ্রষ্টব্য । 

নিয়ার্কাস--ভারতে শ্রীকগণের 
গপ।বগ্া শিক্ষা-বিষয়ে ৪০৪ 

নিঙ্গেগপ ৩৩২, ২৩৫ 
নিএস্--তাহাদের গ্রতিপালা 

বিধি ৩১--৩৪, ৫৯) 
তাভাদের উৎপত্তি 
তাচাদের গ্রহীতব্ায পঞ্চ 

অগাত্রত ৯৪৪---১৪৮) 

তাহাদের আচার-লক্ষণ 

১৭২--১৭৪) তিক্ষু, মন্ন্যাসী, 
ঘ'ত প্রভৃতি দ্ু্টব্য। 

নিঙীর ৭৮, ২২৪ 

নিববাণ--বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রহ্ষণা 
ধর্ম মতে ৩৫3 মহাবীরের 

১০৯) বিবিধ গ্রসঙ্গে ২৪ ্ 

মুক্তি গ্রভৃতি ভ্রষ্টব্য। 
 নিলাম--প্রাচীন ও আধুনিক 

প্রথা ৩৬৫ 

নিষফষাম কর্ম জৈন-দর্শনে ৯২1 
নিষ্কাম ও কাম সমানার্প- 

বোধক ২৪৪) ইন্দ্রিয় সংযম 
দ্র্টব্য। 

নেত্র--তাছার সাক! ১৮৪ 
নেশিনাথ ১১৫ 
নেোহমিয়-নূদ গ্রন্থ বিষয়ে 

৩৪৪, ৩৫৭ 

৩৯৬, 

৯২৩) 

নির্ঘণ্ট । 

£নৈকশ্মিন্ ন সম্ভবাৎ--শৃত্রের 
অর্থ ২২৬, ২৩৪, ২৪১- 

২৪২ 
নৌহাটক ৩৯৭ 

হটায়-দর্শন--জৈন-দর্শনে তাঁচার, 
সাদৃশ্া ৭৯ 

স্ঠাসকারী--শ্বত্ব বিষয়ে ৩৮৪) 
গচ্ছিত বিষয়ে ৩৩৩ 

প। 

পক্ষাভাষ ৩০১ 

পন্গী--তাহারদের পোষণ প্রতি- 
পালন সংরক্ষণ ৪২৮ 

পঞ্চমহাব্রত ১৪৪--১৪৭) ১৫৯ 

পঞ্চস্না ১৫১ 

পঞ্চানুব্রত ৯১ 
পঞ্চায়তি ২৮৯ 
পষ্টদর ৩৯, ৪২, ৪৮, ৪৯, ৫১ 
পট্রাচারধ্য ৪৮, ৪৯. 

পণ্যদোষ--ব্রিবিধ ৩৭৩ 
পণ্যাধান্স ৩৮২-৬৮৩, ২৬৩ 

পণ__স্থলপথ ও জলপণ, প্রাচীন 
ভারতে ৩৮৬--৩৯১ 

পথ-চতুষ্টয় (মুক্তির ) ৬৬--৬৭ 

গদাথ--জৈন-দর্শনে ২২৪ 
পদ্ম গ্রভ ১১৬ 

পরিগ্রত1--তাহার স্বরূপ ১৫৫ 

গম্প--তন্রা জল উত্তোলন 
৪6৭৪ | ০৯৯ 

পয়8 ৪১ 

পরমতন্বচতুষয় ১৫৪ 
পরমাণুযাদ--তাহার গ্রতিগান্ত 

ও ভাছ!র খণ্ডন ২৫---২১০ 

পরিত্রাথ--তাহার উপার ১৫৯ 
পরিস্থ (পরীসহ ) ৭৭*--+৭৯১, 

১৫৩--১৫৪ 
পরোক্ত দোষ ২৯১ _-২৯৩ 
পর্বত-রাজকুমার ২৬৭ 

পর্ষযা--পৈন-দর্শনে ৬১ 

8৫৩. 

চিকিৎসা-ব্যবস্থা ৪. 

৪৩২ 
পণডচিকিৎসক-- প্রাচীন ভারতে 

8৪ | 
পণ্ডপালন-ব্যবস্থায় আদর ৪২২ 

শ” 86৩৩৬ 

পাকুধ কচ্চায়ন ৫৫ 

পাটলিপুরর--বিবিধ গ্রসঙ্গে ৩৯, 
৪০, ৫১, ২৪৫, ২৫) ২৬৪, 

২৬৮, ২৬৯, ২৭২ 
পাও্ভদ্র ১২৪ 

পাদ--ব্যবছার শাস্ত্রে ২৮৪ 

পাপ-ক্ষালন গ্রথ।--বৌদ্ধদের 
মন্ুর সহিত সাদৃষ্ত ১৭ 

পাপ-নগরী ১০৭, ১১, 
পারন্ু--লোক গণনা-পরপা ২৮১ 

পারিল (ম্যাথু )-সদ [ব্যয়ে 
৩৪৯ 

পাশ্বচন্দ্র ৪৫---৪৬ 
পার্খদেব ৫৯ মর 

পার্খবনাথ ১১৪) মহাত্রতত বিষয়ে 
.১৮১১৮২ ) 
পাশুপত মত--তাহার স্থৃল মর 

ও বেদাস্ত-ব্যাখায় তন্মতের 
খণ্ডন ২২৯--২৩২ 

পাষও--শবের বিপরীত অর্থ 
২৬৪ 

পাহিনী ৫১ 
পিটক ৩৯ 

পিটার-তাহার প্রশ্ে ই 
উত্তর ৩৫৮ | 

গুগাতত্র ১২৪ 
পুদগীল ২২৪ 

গুরণকত্ঠাগ ৫৪ | 

পুরাণ-_বায়ু, বন্ধ, ভাগবন্ত, 
মত --কোটিল্য প্রসঙ্গে ২৫৪ 

পুলক ২৪৯ 
পুকুটাক-ন্দ-্রছণ দে 

৩৯৫) চনত স্ষে ২ ২, 

২৬৯ 

পশ্ত-ভাহাদের স্বাস্থ নতি ৪ পুশকুলা ১১৫ 
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পুস্পপন্ত ১১৬ 
পৃশ্প'মতর ২৪৯ 
পধ্/গিরি ১২৭ 

গবিশান্্র ৪০ 

একী ণকানি ২৮৮ 
গ্রথাত ৩৬২-৮৩৬৩ 

গ্লতিনিধি_তন্বার! কাধ/-সম্প।- 
ধনে ৩২১, ৩৬৮, ৩৭৭ 

প্রতিবন্ধক--চতুর্বিিধ ১০৬ 
$15ভু (জামিন ) ৩২৫, ৩৩৯ 
গ৬াণগগান ৩০২, ৩০৫ 

গ্রাতাভিযোগ ৩০২ 
গ্াতায়-প্রতিতূ ৩২৫ 
গ্রাদ্টা ২৭৭ 

প্রভা ৫০ 
গ্রাভাব ১২৪ 

গ্রাভার্ব (বাইবেল )--নুদ গ্রহণ 
বিষয়ে ৩৪৪ 

প্রভাস ১২৩ 

গ্রমেনঞ্িৎ ( প্রসেনদি) ৫৮, 
২৫০) ২৭৬, 

প্রাকৃত ভাষ|--তাহার নমুন! 
৯৫, ১১৯, ১২৯) গাথ। 

দ্রষ্টব্য । 

গ্রাগ্ এতিঠাসিক কাল ২৪৩ 
গ্াঙগ্ঠায় ৩০২, ৩৪৫ 

গ্রিয়গন্থ ১২৬ 

প্রিয়দর্শনা ১০০১ ১০২ 
গামি,সিয়ান ৩৫৮ 
গ্রিড প্রাচীন ও আধুনিক 

পদ্ধতি ৩৪৪, ৩২৪ 

প্লাণগান ৩৫৮ ও 

ফ।. 

ফরাসী য়াজ্য (ফ্রান্স )--লোক 
গণনার ২৮২) সুদ গ্রহণ 
বিষয়ে ৩৪৮--৩৪৯। জাতীর 
খণ ৩৫৯ 

কম্বনিত ৯২৭, 

ভাঁরক্কবর্ধ। 

ফ|হিয়ান--মোরীয় নগর সন্বন্ধে 
২৭৪--২৭১ 

ফিউডেল-গ্রথা ১২৭ 
সো 

ব।. 

যল--খধযভগুত্র ১৩৪ 

বজ্জ ১২৪ 
ব্রজ্রসেন ১২৪, ১২৬ 

বণিক-সঙ্যঘ-কোম্প।নী গঠনাদি 
৩৭১৬১ ৩৮৯ 

ধণিক-পণ ৩৮৮ 
বন্তগামিনী ৩৯ 
ধন্দনা-স্থবিরগণের় ১২৮ 

বন্ধ ৭৮, ২২৪ 

বন্ধক--তৎসংক্রাস্তা আইনে 
প্রাচীনের সাদৃশ্ত ৩২৮-- 
৩৩১ আধি দ্রষ্টব্য। 

বরদও ১১৫ 

বর্গ ৩২০ 

বর্ধমান-_-২৩, ৩২, ৫৯; তাহার 
পূজা-মন্ত্র ৯০7 নামের হেতু 

১০০; তাহার পাণ্ডিত্য 
১০২১ গ্রাম ১০৭)তাহার 
উপদেশ ১০৮) 

বল ১৭৫ 

বলদেব বিদ্যাতৃষণ-_বেদাস্ত ভা্- 
প্রমঙ্গে ১৯৬, ২৩৪, ২৪৯ 

বলভর্ ৯৭৫ 

বলশ্রী-_তাহার উপাখ্যান ১৭৪ 
স্পা ১৭৮ 

বলিসহ ১২৫ 

বশিষ্ট_গণধর ১১৫) সংহিতা য় 
ব্যবহার বিষয়ে ৩২৩ ? গুদ 
গ্রহণ-বিষয়ে ৩৪১ ১তামাদি 
বিষয়ে ৩৫২) দন্্যাসী 
বিষয়ে ৩৫ 

বাইবেলস্-তাহার বর্ণন! শরীক 
চরিত্রে ১৮; জৈনশাস্ত্রোক্ত 
বণিকের প্রসঙ্গে ১৫৮3 
গেকগণল। প্রমন্গ ২৮৯ 

ভদভ্তপাঁত একে আদ-প্রতণ. 

বিষয়ে ৩৪৪ /*ভূবিজী বৎ- 
সর বিষয়ে ৩৫৪) খপ 
বিষিয়ে ৩৫৭ 

বাক্যবকল্মাচছযোগ ২৮৮ 

বাকপারুষাম ২৮৮ 
বাগুগুক্ি ৮৩ 

বাঙগালী-- তাহাদের 
১৩৪ 

যাণিজ্া-স্্বদেশে ও ধিছে 
২৬৩, ৩৮৩১ ৩৮৫, ৩% 

৩৮৯, ৩৯৯, ৪০৪ 

বিজয় ৪২, ১৭৪. ১৭৫ 

(বজ্ঞান-ছ্িসপগুতি, খষভদেবে 
সময়ে ১৯৭, ১৩৩ 

বিজ্ঞানেশ্বর ৩৭৩ 
বিদেভদত্তা (বৈদেই) ১১২ 
বিদ্বাধর গোপাল ১২৬ 

বিনয় ৭২, ৮৯১ ৮১, ১৫২, 
১৫৩, ১৭৭ 

বিনয্-পিউক--চন্ত্রগুপ্ত সথ্থন্থে 
৩৬ 

বিন্দুমার ২৪৬ 
বাস্ত--বিক্রয় ও বন্ধক সম্বন্ধে 

প্রাচীন ও আধুনিক বিধি 
২৮৮, ৩৬৪--৩৬৫ 3 বিক্রম 

প্রসঙ্গ ৪২০ 
বাস্তকম্ ২৮৮ , 
বাহরিসাধু ৪৫ 
বিক্রমার্দিতা--বিবিধ 

৪৯, ২৫১, ২৬২ 

বিক্রীতক্রীতানুশয় ২৮৮ 
বিচারালয়-সংগঠনন -- গ্রাচীৰ 

ভারতে ১৮৭--২৮৮ 

বাতস্তার়ন ২৫৩ 
বাধা-বাধিকম্ ২৮৮ 
বায়ুবিজ্ঞান ৪১৪ 
বাযুভূতি ১২৩, 
বায়ুযন্ত্র--বাতপ্রবৃত্তিম্ম ৪২*-- 

৪২১ 

গ্র(চীনন্ 

গ্রনঙ্গে 

বারিপাত--তৎসংত্রলন্ত্ জান 
৪১৫ 



ঘার্থ-_তনধর্প-বিষক আলো- 
চনায় ৬৪--৬৫ 

বালমিত্র ২৪৯ | 

বাশিঠী ১৬৯ 
বাস্থদদেব ১৭৫, ১৯২ 
বাশুপূজা ১১৬ 

বিবাদপদনিবন্ধ ২৮৮ 

বিবাছসংযুক্তম ২৮৮, 
(বিবাহ) 

বিবীতক্ষেত্রপথছিংস। ২৮৮ 
[বমল ১৭৫ 

বিমলনাথ ১১৬ 

বিমুক্ত জন-_শ্বরূপ-তত্ব ১৪২ -- 
১৪৩ ) মুক্তি, মোক্ষ দ্রষ্টবা। 

বিশ্বিনার ( বাস্তাসার ) ২৫৭ 
বিরুধক ২৭* 

বিল(ডুর)--চন্ত্রগুপ সম্বন্ধে 

৩১১ 
& 

অভিমত ২৬৫) উদয়ন 
বিষয়ে ২৭১ 

বিশ্ববিস্তালয়--প্রাচীন ভারতে 
৪০৩ 

বিষ-চিকিৎস! ও গরীক্ষা ৪০৪-- 
8০৬ 

বিষু-স্থবির ১২৭ 

বিষু--পুরাণ, নন্দরাজ সম্বন্ধে এ 
চর সম্বন্ধে ২৬৫) 

লংহিতা, ব্যবহার-বিধির 

ধর্দমূলকত্ব সম্বন্ধে ২৬৪7 
পাক্ষী গ্রকরণ সমন্ধে ২৯৭ 
স্২৯৮১৩০৬-৮৩০১ /চুক্তি- 

বিষয়ে ৩১৪; সাঙক্ষিদ্বৈধ 

স্থলে ৩০৭) আধি-বিষয়ে 
৩২৯) খণস্বিষয়ে ৩৩৭, 

৩৪০, ৩৪২; দায়-বিষয়ে 

৩৫১) ভামাদি-বিষয়ে ৩৫২) 

ক্রর-বিঞ্রয় গ্রসঙ্গে ৩৭০-- 

৩৭১; ভেঙাল প্রসঙ্গে 

৩৭৩) 'পণামূলা-নির্দেশে 

৩৭৫ । ভূতা-প্রপাল ৩৮৯; 

পচ্ধ বিষয়ে ৪০৯ 

বিফ চমার ১৭৫ 

নির্ঘণ্ট 

বিষ্ুগুপব ২৫৩, ২৫৪, ২৫৬ 
বিসমার্ক (বিষমার্ক )--কৌটি- 

লোর প্রসঙ্গে ২৫১, ৩৮৩ 

বীর-_ক্ৈন*শান্ত্র মতে ১৩৭ 
বীরভদ্র ১১৫ 
বীরমিত্রোদয় ২৯৪ 
বুদ্ধঘোষ ৫৯ 
বুদ্ধদেব--তৎসহ মহাঁবীরের সন্বদ্ধ 

ও সংখ্যা্দি ১০) তিনি 
নিবৃত্িমার্গাবলম্বী ১৩--১৫) 
তংকর্তৃক (ঈশ্বর) হৃৃষ্টি- 
কর্তা শ্বীকার ২২) ব্রাহ্মণ 
সম্বন্ধে তাহার মত ২২) 

প্রতিমূর্তি নিন্মাণ বিষয়ে 
২৪) মহাবীরের সত 
তাহার জীবনের সম্বন্ধ- 
বিষয়ে ১০৯) বিবিধ বিষয়ে 
৯, ২০,৩১--৩৭,৫৩--৫৪) 
৫৭--৫৮, ৬০) ৬৩) ১০৯, 

১১১১ ২৭০ ৪০৩7 বুদ্ধমুনি 

২১) বৌদ্ধধন্খ দ্রষ্টব্য । 
বুলার--জৈন-ধন্মসংক্রাণ্ড আলো- 

চনায় ৬৪, ৬৫) আপন্ঘ 

সম্বন্ধে ও ব্রাহ্গণ-গ্রসঙ্গে 
৩১, ৩২ 

বৃদ্ধ ১২৭ 
বৃহৎ থরতরগচ্ছ ৪৫, ৫১ 

বুহৎগচ্ছ ৫১ 
বৃহস্পতি--ব্যবহার প্রসঙ্গে 

২৩৯; রাজদ্রোহ-প্রনঙ্গে 
২৯৪) খণ-প্রসঙ্গে ৩৪২) 
্াবর-সম্পত্তির অবিক্রেয়্ 
বিষয়ে ৩৬৩ 

বেণ! ১২৪ 

বেতন-গ্রাচীন ও আধুনিক 
তুলন। ৩২৭ 

বেদাস্ত--দর্শন, জৈন মতে ৫৫) 
. তৎসাদৃশ্তে ৬১) সৎ 

গ্রসঙ্গে ৭৯; কর্ধ-বিভাগে 
জৈন-দর্শনে সাদৃশ্ব ৯২ 
তন্থাখ্যাজ সাহা) বৈশেষিক, 

৪৫৫ 

বৌদ্ধ ৪ লৈনাদি মত খণ্ডন 
১৯৬৩৭ 

বেলজিরম--খধাণে কারাদ ৬* 

লোপ বিষয়ে ৩৬১) লোক 
গণনার ২৮২ 

বৈদেহকরক্ষণম্ ২৮৮ 
বৈনায়িক বাদ ৫৬ 
বৈভাধিক ২৯০ 
বৈশালিক ১১১ 
বৈশেধিক দর্শন-টজন-দর্শ।নর 

সানৃগ্ঘ ৬১, ৬২7 তণ্মতেৰ 
স্থল মর্ম ও তাহার খণ্ডন 

২০৫--২১৪ ূ 
বৌদ্ধধর্্ম-ব্রাঙ্মণ্য ধর্শোু. 

বিরোধী নহে ১১) তৎনহ 
ব্রাহ্মণ্যধর্মের সম্বন্থা ১২) 

এ ধর নিবৃত্বি-মুলক ১৩) 
হিন্দুধর্মের সহিত সাদৃশ্ব-- 
আচার শনুষ্ঠানে এঁক্য ১৬; 
নাতি ও উপদেশে সাদৃশ্য 
২০) ক্বৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম 
বিষয়ে বিবিধ জ্ঞাতবা বিষয় 

২২--৩৬$ জৈনধন্মু বৌদ্ধ" 
ধর্মের পূর্বে ৩২; উহার 
স্তর বিষয়ে ৫৩; ব্রাঙ্মণা- 
ধঙ্মের সহিত উহার সাধুশ্য 
অসাদৃত্ ৯১) মোন & 

বৌদ্ধ ধর্ম অগ্রজ ও অনুজ 
১০৯--১১০ ; বৌদ্ধমতে ও 
স্থূল মন্ম 9 তাহাতে দোষ- 

গ্রদর্শন ২১০--২২৩) বষ্ধ- 
দেব দ্রষ্টবা। 

বৌদ্বপিটক সাহিত্য ৩৯ 
বৌধায়ন সুত্র-তৈন ও বৌদ্ধ 

ধর্মের মুলানুসন্ধানে ২৫, 

২৭) সুত্রে জৈনবিধিয় 
সানৃশ্ব ২৮স্তও 2 ছে. 

চনা-কাল ৩১ 

বধাবতার--বিধি ২৮৩--৩৯৪) 
উ্! ধর্মমূলক ২৮৪) শান 
গ্রন্থে উছ্বীর পরিচয় ২৮5 



৬ 

২৮৪ গরষার ২৮৬ 

_ প্রণালী ২৮৯ )- ক্রম 
৬৪০০ শান্ত ২৮৯। ৩৬১, 

৩৬৩-_চতুষ্পার্দ প্রাচীন 
কালের সহিত আধুনিকের 
সাদৃশ্ত তথ ২৯৫ 

শাধধার-স্থাপনা ২৮৮ 

বান্ক গাব ইংলগড ৩৬৯ 
ধ্যাস-+স্থাবর-সম্পত্তি বিষয়ে 

৩৭৫ ; ভৃত্য সম্বন্ধে ৩৮, 
বক্ষগারী ১১৫ 
্রক্ম'ত্ত ৯৬৭ 
হঙ্জরাজ ১৭৫ 

বঙ্ান্তর (ত্রন্মদের )-তৎ- 
সংক্রান্ত বিধি ৩২৯, ৩১৪, 
৪১৩--"৪১৪ 

আঙ্গণ-মনু মতে ২০) অন্তাঞ্ 

শান্তর মতে ২১) বুদ্ধদেবের 

মতে ২২; শব্ষ গৌরব- 
ধাচক ৩১) জৈন মতে 
১৪৩) ব্রাহ্মণ কাহাকে 

কছে ১৮৬--১৮৮$ পাক্ষা 

দান গ্রদঙ্গে ২৯৯--৩৯৬ ; 

গ্রীন: চিকিৎস|-বিদ্ক।- 
গ্রচার়ে ৪০১ 

্রাঙ্গণ্যধর্্-তৎসহ বৌদ্ধ ও 
জৈন-ধর্দের সারৃশ্তা ১৯-- 
৩৬, ৬৯) এ সাদৃশ্ত ও 
অপাদৃহ ৯৯) মহাত্রত 

বিষয়ে ২৬) মন ও শান্তি 
্রষ্টব্য। | 

্রা্মীনুদাবী ৯৯৭ 
১০০ 

তভ। 

ভগবতাঙ্গ ৫২ 
ভদ্র ১২৭ ৰ 
ভগ্রবা (ভদ্রব ) ৩৯, ৪২, 

৪৬), ৪৭) ৪৯) ৫০) ৬৩) 
৯৩, ৯২০--৯২৫৪ ২৪৫ 

২৪২, ২৪৯ 

ভারতঘধ। 

ভদ্রবশল ১২৫ 

ভদ্র ১৭৫ 

ভবতুষ্ণ। ১৮৮ 

. ম 1? 

মঘধবন ১৭৪--১৭৫ 

ভবভূতি-_তীহার' ও কাঁলি-. মন্তামনিকায়-উপাসনা প্রসঙ্গে 
দাসের রচনার পাথক্োর 
কথ! ২৫৮ 

ভরত ১৩৩--৯৩৪, ৯৭৪ 

ভর্তৃছরি ১৪০ 
ভানুমিত্র ২৪৯ 
ভাবনা-গঞ্জচক ১৪৪---১৪৮ 

ভাবপুজা ৯০ 

ডারওা ৯০৬ 

ভারতবর্ষ-_নাম-বিষয়ে ৯৩৪) 
লোক-গণনা ও লোক" 

খা! ২৭৪ ২৪৬, ২৮৩ 

ভাষা-সনিতি ৮২ 

ভিক্ষু (ভিক্ষুত্ব) ১৫-১৬ 
তাহাদের প্রতিপালা বিধি 
২৮--৩১, ১৪৩ গ্রকৃত 
ভিক্ষু ১৪৮--১৪৯; তাহা” 
দের দোষ গুণ ১৬৫) প্রকৃত 
ভিক্ষু কে ১৭১--৯৭২) 
জীবন কষ্টগ্রদ ১৭৭ 

ভিন্সে্টে ন্মিৎ-জৈনধর্ণোর 
আলোচনায় ৬৫; চন্ত্র- 

গুপ্তের বিষয়ে ২৬৪, ২৬৯ 
ভীম্ম--তাহার অস্ত্র চিকিৎস! 

বিষয়ে ৪২-৩ 

ভৃতদত্তা ১২৪ 
ভূতদিন্না ১৯২৪ 
ভূতা ১২৪ 
ভূতকাধিকার ২৮৮ (তৃত্তা- 

ধিকার ) ৩৯১৯১ ৪৯৩ 

তৃণ্ড ৯৬৮---১৬৯ 

তেজাল--তৎসংক্রান্ত প্রাচীন 

৩৭৫--৩৫৭, ৩১২১ ভেষজে ইডি নী 

ভেষজ উদ্ভান, ভেষজাগার ৪*৬ 
উিনরসহাডিউি 

৩৪. 

মণিভদ্র ১২৪ 
মণ্ডিকপুন্র ১২৩ 
মধ্য-এসিয়।-খবভদেষের আধি, 

পত্য প্রসঙ্গে ১৯৩৪ 

মন্তর-সংহিতীয় বোদ্ধদি গর 
দখশীল ও খুষ্টসর্ের দশ 
আজ্ঞ! ৯৬; সে মতে পাপ- 
ক্ষালন প্রথ! ১৭7 ব্রঙ্গণ- 
সম্বন্ধে মন্ুর উক্তি ২৯) 
ব্যবহার শাস্ত্রের ধন্মমূলক তত্ব 

বিষয়ে ২৮৪; পরোক্ত দোষ 

সম্বন্ধে ২৯২, ২৯৪ সাঙ্গ 
প্রকরণ বিষয়ে ২৯৬১ ৩০০) 
১৯৭. বিচারকের দণ্ড 
সম্বন্ধে ৩০৮) চুকি-স্বদ্ধে 
৩১৩, ৩১৮) সাক্ষী বিচারে 
বর্গ, লক্ষ্য প্রভৃতি বিচার 
৩২০) ব্যবহার সংক্রান্ত 
বিবিধ বিষয়ে ৩২৯৪ ৩২৩-- 
২৫; গ্রতিভূ-গ্রমঞ্জে ৩২৬ 
--৩২৭) “আধি, বিষয় 
৩২৯; গচ্ছিত দ্রব্য গ্রনঙ্গে 

৩৩৪--৩৩৫; খগস্প্রপঙ্গে, 
৩৩৭, ৩৪৯--৩৪২ দায়. 

বিষয়ে ৩৫০) ক্রম-বিক্র 
প্রসঙ্গে ৩৬২,৩৬৩, ৩৬৯॥ 

৩৭০; ভেজাল বিষয়ে-৩৭২। 
৩৭৫; ভৃত্য গ্রপঙ্গে ৩৭৯- 

৩৮০ ; জলপথে শুক এুহছণ 

বিষয়ে ৪০০) অস্ত্র-চিকিৎসা" 
বিষয়ে ৪০৩) চিকিংনকের 
দণ্ড বিষয়ে ৪৭৮ 

মনুষ্য-পর্যযায় ৪৮ 
মনোগুপ্তি ৮৩ 
মর্ধযাদাস্থাপন ২৮৮ 
মযূব। মমূবীয়, মোরীর ২৭৯ 



মরধ-_লকাম ও আকাম ১৫৬ 

মরুদেবী ১৬৪ ? 
2» লনা ৯১৬ 

মাল্লনাথ ১১৬ 

মন্লী ২৪৭ 
ম£|গিরি ১২৪---১২৫ 

নধাচান-_খধভদেবের 
পতা প্রসঙ্গে ১৩৪ 

মহানাম ২৫৫, ২৬২ 

মহানশা ২১৭ 

মহানিঝা।ণ ১৫৬ 

মং]ানধ্বাণ তন স্থাবর-সম্পত্তি 
বঞ্্ম গ্রাসজে ৩৬৩ 

সভাপণ্ ১৭৭--১৭৫ 

নহাপদ্ু!দন্দ ২৬৬ 

আ.ধি 

ম্াবংশ--৮আগুপ্ত সম্বন্থে। ২৬৬ 

২৬৮ 

মহাবগগ-_ জৈনমত সম্থন্ধে ৩৩) 
অস্ত্রচাকৎস! শ্যিয়ে ৪৭৩ 

্ীহাবণ ১৭৪ 

শহাবীগ স্বামী- তৎসহ বুদ্ধ" 
দেবের সন্বন্থ ৯০) ২৩) 

প্রাতমুর্তি নির্ম[ণ-[বষয়ে 
২৪) মহাত্রত বিষয়ে ২৭7 
শেম জৈন তীথন্ধর ৩২; 
ত1৫14 জীবন্চরিত করল্প- 

৫ ৩৮$ তাহার শিষ্য- 
প্রসঙ্গে ৪২; তাহার জন্ম- 

কািনী »২--৯৯) তাহার 

জীবণ-কথা __ পিতামাত। 
আত্ম প্রভৃতি ১৪০-- 
১২৩; তাহার গুগ ও স্ব 

১৯৩১ গৌতম প্রসঙ্গে 
2৫৩১ ১৬২, ১৯৬৪; বিবিধ 

গুসঙ্গে ৩৭) ৪৩, ৪৫, ৪৮ 
"৫৩৭ ৫৩, ৫৭--৬০%, ৬৩, 

১১৪। ১১৬-৮১১৭, ১২৩) 

২২৬, ১২৯১ ১৪৪), ১৪৪, 
১৯৪৭, ১৭৫) ১৮১---৯৮২) 
৯৯৪) তাহার লিব্বাণ-কাল + 
২৪৮-৮২৫* 

৬ষ্ঠ-৫৮ 7. 

নির্ঘণ্ট 

মহব্রত ২৫; জনগণের মহ" 
ব্রতে ব্রাঙ্ছণ/-ধন্মের সাদুগ্ত 
২?) উদ্ধার স্বরূপ ১৪৪-- 

১৪৭) ১৫১) উদ গ্রহণ 
কঠিন ১৭৭ চতুষ্ট্ পঞ্চ" 
যু.ল এক ১৮২ 

মইাভারত--মর্পদংশন ও অস্ত্র- 
(6কিৎসা-বিষয়ে ৪০২ 

মহামারী লিবারণ-ব্যবস্থ। ৪০৮ 

”-”€০৯ 

মভাস্তবঠ। ১১৫ 
মহাইপি ১৭৫ 

মাধামিক ২১০, ২২১ 
মানতু্ সরি ৫১ 
মানদেব ৫১ 

মানাক ৪২ 

মায়! ৭৯ 

মায়াবাদী ২২৮ 
মাণাবকাগ্রিমজ -- বিষবৈদ্য 

গ্রানঙগে ৪৯৩ 

মিতাক্ষরা-রাজবিধি বিষয়ে 
২৯০---২৯১; সাক্ষী প্রসঙ্গে 

৩০১) খখ-প্রপঙ্গে ৩৪১) 

পায় [খষয়ে ৩৫০) স্থাবর- 

সম্প্ধি বিগ্রয়-ধিষয়ে ৩৩২ 
--৩৬৩, ৩৭৬ 

(মশর- সুর গ্রহণ সঞ্থন্ধে ৩৪৬, 
৩৫৭ 

মুক্ত--জৈন-ও বোদ্ধ মতে ২৪) 
. শাপুরুষ ১৭৪ 
মুক্তি--তাহার পথ ৬৭--৭০) 

পথে বাধা-বিপত্তি ৮১--- 
৮২; ভণ্ডের নাই ১৫৭) 
তৃষ্ণ'-ত্যাগ্পে ১৫৯) উহার 
অধিকারী ১৮৮; জৈনাভি- 
মও মুক্ততে দোষ-গএদ শন 
২২৮7 তৎসধ্ন্ধে দাশনিক- 
গণের বিতও| ১৯৫--২৪২$ 
নির্বাণ, নিঃশ্রেয়শ, কৈবগ্য 
প্রভৃতি প্রষ্টবা । 

মুদ্রাধাম ৩৯১--:৩১৪ 

৪৫৭ 

মুদ্রারাক্ষধ ২৫১, ১৫৫, ২৬২ 

মুন ব্সৈন-মতে ১৩৫-- ৭,১৫৯, 
৮৮৮ 

মুনিচন্ত্র স্থরি ৫১ 

মুনিসুব্ুত ১১৬ 

মুরা ২৫০, ২৬৪--২৬৫, ২৭৯ 

মুলস্্জ ৪৯ 

মুগ। ১৭৫ 
মৃত-পরীক্ষা ৪০৯, ৪১৩) শৰ্ 

বাবচ্ছেদ দ্রষ্টবা। | 

মেকেজি_মুরা সম্বন্ধে ২৬৫ 
মেগাস্থনীল--তাহার : ভারতে : 

অধাঁছতি ২৪৮, ২৫০--২৫২ 

[তিন ভাগতেএ লোক.পণনা। 

[ব্ষয়ে ২৭৩) তা 
মামলা-মকদ্দম! বিষয়ে ২৮৭) 
ভারতে বৈদেশিকগণের 
চাকৎসা ৪৯৪) ভারতে 
থনিজ বিগ্তা ৪১৬) পয়ঃ- 
গ্রণালী দ্বারা! জমীর উব্বত। 
মাধন বিষয়ে ৪২৯--৪২০ 

মেঘ--তৎসংক্রাস্ত জ্ঞান ১৪৫ 
মেঙাষ। ১২৩ 

মেয়র (»র্ড )--খণ প্রসঙ্গে ৩৫৯ 

মোক্ষ 9৮, ২২৪০, ২৪৯ মুক্তি 
দ্রষ্টবা। 

মোগগপায়ন ৫৮ 
মোজেল--তত্প্রবর্তিত নীতি, 

নু গ্রহন বিষয়ে ৩৪৪,৩৫৫ 
মোরাডাক ১৮ 

মোরীয়নগর ২৬৬) ২৭৬--২৭১ 

মৌধ্যপুত্র ১২৩ | 

মৌধ্যরাজগণ--তাহাদের রাজত্ব- 
কাল ২৪৩ 

ম্যাকৃফার্ন--সুদের অত্যাচার 
বিষয়ে ৩৪৩ 

ম্যাকিয়াভোল ৯৫১, ৩৮৩ 
ম্যাক্সমূলার--চন্দ্রগুপ্তেণ রাজদ্ব- 

কাপ ও বোখ-সভঘ সন্ধে 

৩৯) জৌনধন্ম সংক্রান্ত 
সলোচলাম, ৬৩) ব্রণ 
সুপলে ৩২ | 



6৫৯৮ 

ম্যাথু-খণকারী বিক্রীত হই- 
তেছ, এ সম্বন্ধ ফাশুধুছটর 
উক্তি ৩৫৮; জৈনশন্েক্ত 

বণিকের প্রসঙ্গ ১৫৮ 

য। 

যক্ষদূত। (যক্ষদিন1) ১২৪ 
যক্ষ! ১২৪ 
যন্ু্বদ--আঁহংস1 ধর্ম বিষয়ে 

২৫ 
যত্র--ছুই প্রকার ১২ 
যশ ৩৪, ১১৫ 

যখখিজয় ৪৮ 
যখ। ১৬৮ 
যশোর ১০০ --১০১৪ ১০৯ 
যশোধর! ১০৯ 
যনখোবতী ১৯১ 
যশোভদ্র ৪২, ১২৪ 
যচিতক ৩৮ 
যংন-বাঠনা দ--প্রাচীন ভারতে 

৩৯ ১..৮৩৯৩ 

ঘঃবন্কা-কংস! বিষয়ে ৯২ 
বাবা যুল পধ্বন্বো ২৮৩ 

২৮৪, ২৮৬) বিচারে অব- 
কাশ প্রদান বিষয়ে ২৯৩৪ 
ব্যবহার পাদ বিষয়ে ২৯৫ 

সাক্ষী প্রকরণ বিষয়ে ২৯৭, 
৩০০,৩০৭; পক্ষাভাষ খ্ষিয়ে 
৩০৯) ব্যবহার-ক্রম বিময়ে 
৩০* --৩০৬) আপিল সম্থন্ধে 
৩০৯7 চু'ক্ত ব্যবহার সন্ধে 
৩১৩--৩১৪ ; বিচাগা1দ 

বিষয়ে ২৯০--২৯১,৩২১ -- 

৩২৩) প্রাতত প্রসঙ্গে ৩২৬ 

»৩২৭; আধ-বিষয়ে ৩২৯ 
-৩৩০7 গচ্ছিত বিষয়ে 
৩৩২--৩৩৫ $ খাপ-বিষয়ে 
৩৩৬? ৩৪৬-৮০৪২। 

ভ।মাদি-বিষয়ে ৩৫৩ ; নষ্ট- 

আ-) ওদ্ধানজ প্রসঙ্গে ৩৭৭-- 

ভারওবর্ষ 

৩৭১; ভেজাল গ্রাসে ৩৭৩ 

--"৭৪ $ ফ্রেয় বিক্রয়ে মূলা 
নির্ধারণ বিষয়ে ৩৭২-- 
৩৭৫; ভভা প্রসার ৩৮%। 

বণিক-সঙ্ঘ কোম্পানী-গঠন 
ও ভহা-সজ্ঘ বিষয়ে ৩৮১) 

গু বিষয়ে ৪৯০; চিকিং- 
সকের দণ্ড বিষয়ে ৪০৮ 

যীপুখুই-্ীকঞ্চের সহিত 
তাহার সাদৃশ্তা তত্ব ১৮-- 

১৯ বীশুধুষ্টের পাপভার 
গ্রহণের দৃ্াস্ত প্রাচীন 
মিশরে পরিদু্ই ১৮-১৯। 
খণ কারীর নির্যাতন সম্বন্ধে 
তার উক্তি ৩৫৮ 

যুগ্ধভূময় ৩৯১ 
যোগ--জৈনমতে ৫৫, ১৪০ 
যোগহ্ত্র-আহংসা বিষয়ে ৯২ 
যোগাচার ২১৬, ২২১ 

যৌথ-বাবসায়__ প্রাচীন ভারতে 
৩৩৭); কোম্পানী গঠন 

ড্রঈবা। 
যযাগলষ্টিক ৫৬ 
যা।ন--রাণী তাভার রাজত্বকালে 

স্থদের ছার ৩৪৭--৩৪৮ 
প্নযানিমিজ্ম ৬১ 

স্ব 

রক্ষ ১২৭ 
সখ ৩৯১--৩৯২ 

রনেমী ১৯৩ 

বখাধাক্ষ ৩৭৯১ 

রমশী_তৎসম্বন্ধে জৈন শাস্ত্রের 
উক্ত ১২১, ১৫৪) তাঙানা 
নরকের হেতু ইত্যাদি ১৩৯, 

১৪*) বিগ্কার যশস্থিনী 
১৩২; তাঞ্ছাদ্ের প্রতি 
আসক্তি পরিহার বিষয়ে 
উপদেশ ১৪৯ 

রয়েল--উাঁরতের চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান বিষ ৪০১ 

রম-_তাহাতে বীতুম্পৃ$1 ১৮৯, 
১৯১ 
রসনেজিয়--তাহার সার্থকতার 

খ্যিয় ১৪৯ 

রাইদ (ছিউইস)-- জৈনধর্দ 
সংক্রান্ত আলোচনায় *৫ 

রাজকীয় খণ ৩৫৯-_৩৬ 
রাজদ্রোহ--৬ৎসংক্কান্ত- প্রাচীন 

বিধি ২৯৪ 

রাজপথ (মার্গ) প্রাগীন ভারতে 
৩৮৬ --৩৯৫ 

রাজ গ্রাণধি ৩১০ 
রাজ সভা রাজ অট্ারলক! 

* প্রভৃতির বর্ণনা ১২৯ - ১৩২ 

রাজার থান্ত ও ওউধধ পরীক্ষার 
ব্যবস্থ। ৪০৫, ৪০৭ 

রাজীমতী ১৯২--১৯৩ 
রঞ্য--আদর্শ লক্ষণ ২৭২7 

সুরক্ষার বিধান ৩৮৮ 
য়াণী বাম ১১৪ 

রিউফাস-- সুদ গ্রইণ প্রসঙ্গে 
৩৮৫ 

ডেভিডম্ _- চন্্রগুণের 
বংশ সব্ন্ধে ২৬৪. 

রিফরমেশন ৩৪৭ 
রিলিউশন ৩৬০ 
রিস্টইগ ৩৬০ 

রু যর ( রুশিয়। )--লোকসংখা। 
২৮৩) জাতীয় খণ ৩৬৯ 

রূপ-_ তাহাতে বীতল্পৃহ! ১৯, 
য়েগা ১২৪ 
রেবতী ১৯৮ 

রোম--নুদ  গ্রহণাদির প্রসঙ্গে 
৩৪৫.--৩৪৬, ৩৫৮-৮৩৫৯ ) 

চিকিৎসা-বিস্থায় খণী ৪০১ 
মোহগুপড ( গুক্জ) ৬২---৬৩ 

ঘৌপ্যপরীক্ষ! ৪১৮ 

রি 



ল্। 

লক্মীকৃত্তি ৪৭ 
ল্্মীব্্লুভ ৪৭ 
লক্ষা-_ চুক্তি বিষয়ে ৩২০ 
কালিতাবন্তএ--বুদ্ধদেবের সং" 

সার দশন বিষয়ে ১৪ 
গ্রাচীন গাথ। বিষয়ে ৩৮) 

উছার রচনা-কাল বিষয়ে 
৩৯ 

. লাভার্ডি ৩৪৮ 

লাসেন -- গ্গৈনধর্দ সংক্রান্ত 
আলোচনায় ৬৩); বৌদ্ধ- 
ধর্ম হইত জৈনধর্শের উতৎ 
পনি বিষয়ে ১১০ 

লিউগ্লান__ জৈনধর্ধু 
আলোচনায় ৬৪ 

লিচ্ছবীগণ-- ৩২, ৩৩) 
১১১--১১২, 

লিপি--অষ্টাদশ ১১৩ 

লিভনিয়--মুদের হার বিষয়ে 
৩৪৮ 

লিভাইট ৩৫৭ 

লুক_দৈনশাস্ত্োক্ত বণকের 
গ্রসাঙ্গ ১৫৮ 

লেক্সু পিটোলিয়া ৩৫৮ 
লে'ভটি কাস খপ-সম্বন্ধে ৩৫৭ 

লেনিনিয়!স ৩৫৯ 
লোকগণন'__মাধুনিক পদ্ধতি 

২৭৪__২৭৩; প্রাচীন পদ্ধতি 
২৭৭ _ ২৮০) পৃথিবীর 
বিতিন্ দেশে লোক-গণন! 

পদ্ধত ২৮১--২৮৩ 

ঙ। 

শকরাজ ৪৯,২৪৯ 

শক্তিবাণ-_-তাগার মুল লঙক্গা 
ও বেদাপ্ত-ব্যাধ্য।য সে মতের 
ধণ্ডন ২৩২--২৩৩ - 

শত্রদেব ৯৩, ৯৮ ইন্্রদেব 

দরকটব্য । 

সংক্রাস্ত 

১০৮ 

নির্ঘন্ট। 

শক্করাচাধা -- বেদাস্ত-বাখায 

জৈন মত খগ্ন উপণক্ষে 
২৩৪-- ২৩৮, ২৪১ 

শহ্করূপকর্মীতিগ্রছ ২৮৮ 

শটকার ২৬২ 

শব-বাখচ্ছেদ ( পোষ্টমর্টেম ) 
গ্রথা--গ্রাচীন ভারতের 

২৮৮, ৪০৯ 
শবা--তাহাতে বীতস্প্ছা ১৯৬ 

শযাস্ত ১২৪ 
শযাস্তব ৪২, 6৯৪ ৫৬ 

শন ৩০ 

শাখ-_ জৈনগণের ১২১--১২৬ 
শাগ্ডিপা (স্কর্ণল ) ১২৭ 

শান্তাচার্যা 5৭ 

শান্ত ১৭৪ 

“ঙান্তিনাথ ১ ৬ 

শান্তসেনিক ১২৬ 

শাসক (সারঙ্গ ) ৩৯৮ 

শান্ত্_কোৌটিল্য মতে ৪৩৭ 
শিক্ষার্থী _তাচার লক্ষণ ১৫২ 
শিবভূতি ৪৩, ১২৭ 
শিলাজতু ৪৬ 
শিল্প--রক্ষা সংক্রান্ত আইন ২৮৮ 
শীতলন।থ ১১৬ 
শীলাঙ্ক ৪৫, ৪৬ 
শুদ্ধশ্চত্রশ্দগু কর্মী ২৮৮ 
গুদ্ধোদন ১১১ 
শুভ ১১৫ 
গুহ-_জলপথে তাহ! 

ব্যবস্থা! ৩৯৮ ৪৪৩ 

গুহাধ্ক্ষ ২৬০ ৩৮২--৩, ৩৯৮ 
পূলপাণি ১০৭ 
শেষবতী ১৪১ 
স্কা!মাচার্ধা ৪৯, ৫১ 

শ্রবণেন্ত্রিঃ--তাহার সার্থকত। 
১৪৯ 

অমণ--তাঠাদের ধর্মাদি, ১০৬, 
১৪৩, ১৭৭, ১৮৭ ভিক্ষু, 

নিগ্রন্থ, স্থাবর প্রন্থ.ত দ্রষ্টব্য। 
শ।বণ-বেলগে|গা। ৩৪ 

এহণ 

৪৫৯ 

শরীক -. ধর্থ প্রতিষ্ঠায় ৯; 
নিবুত্তি ধর্দের শ্ফুর্তি ১৩, 
তাহার প্রভাব যীশু ১৮ 
১৯১ তাহার ও মা 

বীরের জন্মের সাদৃস্ত ৩৫ 
শ্রীপুপ্ত ১২৫ 

শ্রীদর ১১৫ 
অভদ্র (শীরদ্ধি দিরিড.টি) ১২৫ 
শ্রীমন্তগবত-- নন শাস্ত্রোক্ত 

খষভ-দেবের প্রসঙ্গে ৯৩, 
১১৭--১২১) তাহার বর্ণ: 
নায় জৈন-শা'স্র সাদ 

১২১--১২২) কৌটিণ্য 
এপঙ্গ ২৫৪ 

শ্রুতকেবণী ৪৮, ৪৯ 
শ্রেণিক-_রাজ1 ২৫৯) উপন্যাসে 

১৭৯--১৮২ 

শ্রেয়াংশনাথ ১ ৬ 

শ্বেতাগ্থর-__ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি 
২৪৬-২৪৭ ) মহাবীরের 
জন্ম-উপাধ্যান সম্বন্ধে ৩৪) 
বিবিধ গ্রদরঙ্গে ৩৯, ৪৯, 
৪২, ৪৮ ৫৯ ৬৩ ৬৩) ৭৮ 

ব। 

ইর্ক--হছদের হার বিষিয়ে ৩৪৮ 

&যার্ট-_ রাজবংশের ক্ষমত! ৩৬৯ 

প॥ 

সংগ্রহণ ২৮৯, ৩৯৬ 

বর ( সম্বর ) ৭৮৯২, ২২৪ 

যাভীর্ণাব ৩৯১ 
লংযনপথ ৩৯৬ 

সারী জীব ৮৪, ৮৫ ৃ 
মংহ্তা শান্-সাক্ষি গ্রকযণে 

২৯৬-- ২৯৮) লাধাঞণ 
ব্যবহার বিষয় ৩৯৪, ৩৩৪? 
আ'ধ-বিষয়ে ৩২৯; খণাদাখ 

প্রসঙ্গে ৩৪৯; দার সম্থন্ধে 
৩৫১7 নজ্মগঠন প্রভৃতি 



১৪৬০ 

বিধিদ বিদায় ৩৭৯ ০৩৮২) 
পণাস্তীন্কে ৪০৯ 3 মগ, বিষুঃ, 

 সাজ্জবক্কা গ্রডৃতি দ্রষ্টব্য। 
'সকাম ও নিষ্ষাম--সমানার্থ- 

বোধক ২৪৪ 

»গর ১৭৪_-:১৭৫ 
সজ্ব-_-বণিকগণেরর ও ভূতা- 

গণের ৩৬৮১ ৩৭৬--৩৮২ 
সঙ্ঘপালিত ১২৭ 

সচ্চক ৫৯, ৬০ 

সঙ্গ (বেলত্তিপুত্ত ) ৫৬--৫৮ 
রাজ ১৭৩---১৭৪ | 

লং তৎ-ম্বরূপ ২৪০--২৪১ 

সত্যপাঠ-_ প্রাচীন ও আধুনিক 
প্রথা ২৯৯--৩০৬ 

সনতংকুমার ১৭৫ 

সন্ধি কর্ম ৩৯১ 

সন্িপাল-_বৈদেশিক দৃত সিদ্ধা- 
থেঁর য়াজো ১৩৮ 

সম্লাসী ২৬:২৯, ৩৫) জৈন 
মতে ১৩৬--১৩৭ ; ভিঙ্দ, 

নিএ্গ্, শ্রমণ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য 
সপ পদার্থ ৫৫ 

সপ্তভঙ্গী স্টাম (নয়) ৫৭, ৫৮ 

৭৯, ১২৪ --২১২৭ 

সর্বার্থসি£দ্ধ-১০৮ 

সমস্তচদ ৫১ 

সময়স্থানপা কর্ম ২৮৮ 

স্মাগ ১৪১ | 

সমাহর্ড! ১৭৭-- ২৭৮ 

সমিতি ৭৩, ৮২) ৮৩, ২৫ 

সমূত্প্তপ্ত ২৭২ 
»মুদ্নবিক্ষয় ১৭৫ 

ঈৃল্প।লিত ১২৭ 

ভারতবর্ষ । 

সম্জাভ সরি ৫২ 

সম্গ্রা।তি ১২৪ 

সম্ভবনাথ ১১৬ 

সন্ভৃত ৩৯, ১৬৬--১৬৭ 
সম্ভূতবিজয় ১২৪ 

সম্ভূতি ৪২ 

সনভূ়-সমুখান--যৌথ কারবার 
২৮৮, ৩১১, ৩৭৬) ৩৭৭, 
৩৭৯, ৩৮১) বণিক সঙ্ব, 

কফোম্পানী-গঠন দ্রষ্টব্য। 

সম্মচ্ছিম ৮৮--৮৯ 

সমাকত্ব_-লাভের উপান্ন +১-__ 

৭৫ 

সর্পদংশন-- চিকিৎসার 

৪6৪২ 

সর্ধাধিকরণরক্ষণম্ ২৮৮ 
সহদেবী ৯৭৫ 

সাংখা (সা্খ)-_জৈন মতে 
৫৫) তৎসাঘৃশ্তে ৬১ ১-- 
মতের মূল তব ও বেদান্ত 

হতে সে মত খণ্ডন ১৯৬ 
স্২০৫ 

সাঙ্গী-_-তৎসংক্রান্ত 

বিষয় 

প্রাচীন 

কালের বিধি ৩১০--৩১৮, 

৩১৮, ৩২০, ৩২২--৩২৪) 

ব্যবস্থা! ২৯৫) বিবিধ 

প্রসঙ্গে ৩৭৯ 

সাক্ষা--তত্প্রদানে অনধিকারী 

(মন্্ুর মতে) ২৯৬) তাহার 

'গকার ৩২২-৩৫২ 

সাধারণ-তন্ধ ১২১ 

সামন্ত হ্থ| ১২১ 

সাম্যাধিকায় ২৮৮ 

সারিপুত্ত ৫৮ 

সার্ঘটিক ৩৯* 

সালে ৩০২ 

সাহছস--২৮৮ ; ভিবিধ__ প্রথম, 

মধাম ও উত্তম ৩৬৯, ৩৯৮, 

৩৭৪, ৪৯৮ 

সিংহ ১২৭ 

সিংহগিরি জাতিল্মর ১২৪ 

সি-উ-কি- উদয়ন রাজ্য বিষয়ে 
মস্তবা ২৭১ 

সিদ্ধজীব ৮৪, ৮৫ 

সিন্ধব্যঞজনৈমানবপ্রকাশনম্ ২৮৮ 
লিদ্ধসেন ৪৯ | 
সিদ্ধাস্ত-_শান্ত্র ৩৮, ৪১, ৫২ 
লিহ্ধাথ-__মহাবীরের পিতার 

বুদ্ধের নাম ৩৫৯৯--১০১) 

১১৩॥ ১১২) ৯২৯৪ ১৩১ 

লিক্কি ৩৯৪ 

মিহ ৩৩ 

সীতাধ্াক্ষ ৪১৪__-৪১৫ 

সীমন্ধক ৪৪ 

দুইডেন_-খণে কারাদণ্ড লোপ 
বিষয়ে ৩৬১ 

জুং-উং_-মোরীয় নগর সম্বন্ধে 
মন্তব্য ২৭০ 

নুথ-_-এ্ীহিক ও অনস্ত ১৫৭ 

গ্রহণ, মন্গু মতে ৩৪০ 

নারদ, বশিষ্ঠ, বাঁজ্বঙ্কা 
প্রভৃতির মতে ৩৪১--৩৪২; 

পাশ্চাত্য প্রথ! ৩৪৪ 

৩৪৯ 

সদন ১০০---১০১ 

সুধন্দদনচার্যা ১২৬ (স্বামী) 
 শুধর্দন্বামী ৪২, ৫*; আঁচার্ধ্য 

তাহার পুজার মন্ত্র ৯) 



আর্ষয ১২৩--১২৪) আচার্য 

১৩১ 
নন্দ! ১১৫ ২৬৫ 

স্যনুত ১৫১ 

সুপার ( ুপাশ্বব) ১৭০--১০১, 

১১৩ 

লুগ্তিবুদ্ধ ৪৯, ১২৬) কাঁক- 

ন্দক ১২৪ 

ক্বৃবর্২--উহার আকর'ও পরী 

৪১৭, 

স্থবিধিনাথ ১১৬ 

স্মব্রত ১১৫ 

ক্্ভদ! ১০১, ১১৭ 

ুমতিনাণ ১১৬ 

লুলন! ১০৮ 

লাস পগঙগে ৩: 

স্থশ্রত-সংিতা -- ভারশ্বর্ধে 

চিকিৎসা-বিজ্বান (প্রসঙ্গে 

৪০৩--৪০৪। 

জ্ম'-2ঃসম! ৯৫--৯৬ 

হাল্যিত ৭৯, ১২৬, (কফোৌতিক? 

১১৪ 

নুতস্টী ( স্ৃতস্তীন) ৪৯) ১২৪ 

-স্প১২৬ 

স্ঞজর ৪১ 

ুত্ররতা-উহার সংক্ষিধ 

পরিচয় ৪৫) নিগ্রন্থ ও 

কর্ম মগ্বন্ধ৩৩--৩৪; মহা- 

বীরের জীবন বিষয়ে ৯৪-_, 

৯৮; ধঙ্ম-গ্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন 

মত থণডন বিষয়ে ৫৪--৫ 

বেদান্ত বিষয়ে ৫৫); উহার 

অগ্বাদ প্রসঙ্গে ৬৩) দেহ- 

নাণে মকলই শেষ বিষয়ে 

নির্ঘন্ট। 

৫৪7 প্রাচীন ছন্দ ৩৮; 

্রীগণ সম্বন্ধে ১২১--১২২ ৃ 

বন্ধন ও ছেদন বিষয়ে ১৯৪ 

হরি-তীহাদের পরিচয় €৮-- 

৪৯; প্রখাত হুরিগণ 

(তালিক1) ৫১--৫২ 

সেম্সর ২৮১ 

শেম্পাম ২৭৪, ১৮১--২৮২ 

লোক-গণন। ড্রটুবা। 

সেলিউকা'স নিফাটর ২৭৬ 

সোচতিলক স্থরি ৫২ 

সোমদত্ত ১২৫ 

সোলন -এথেম্সে লোক-গণন। 

পদ্ধতি প্রবর্তনায় 

সুদ গ্রহণ প্রসঙ্গে 
১১৫৮-৩৫৯ 

সৌত্রাস্তিক ২১০, ২১৬ 

সৌমা ১১৫ 

স্কটলু-লোকগণনায় ২৮২) 

আদ গ্রহণ 'পলঙ্গে ৩৫৭ 

স্্রীগণ--জৈন শাস্ত্র মতে পরি- 
ক্বর্তবয ১২১,১৪৯) সাক্ষা 

দানে ৩২০ ধাতীবিচা- 

শিক্ষায় ৪*৪) দৌত্যকার্ধ্ে 
৪১৩ 

স্থবির-_-পদগণনা ৩৯ ীছ!- 
দের তালিকা কল্পহত্লে 

৪৭) তাহাদের বৃস্তাস্ক ১২৩ 
--১২৮ 

স্থলপথ ৩৮৭, ৩৯১, 

রাজপথ ভরটবা। 

স্বাবর সম্পত্তি _- জ্রুয়'বিজ্রর 

বিধান ৩৬৪, ৩৭৩) বাস্থ 

ব্য 

২৮১) 

৩৪৫, 

৩৯৫, 

স্বাঁনিক ২৭৭ 

স্থানীয় ২৮৯, ৩৯০ 

স্থিরগুপ্ত ১২৭ 

স্থুলভদ্র ৪২, ৪8৪, ৪৯, ১২৪ 

ম্পর্শ_-তাচাতে বীতস্পৃ! ১৯১ 

স্পশেন্িয়-তাঙার সার্থক 

১৪৯ 

স্পুনার-_পাটলিপুরনগয়ে জোর- 
ওয়ানরীয়ান সন্বন্ধা বিষয় 

সম্পর্ক ২৪৫ 

স্পেন_-জাতীয় খাণ ৩৫৯--৩৬৯ 

প্শ্বামিসন্বন্ধ ২৮৮ 

স্বামিবাকা -- প্রাচীন কালের 
সমনশস্প্রথা ৩০৪ 

হ্যাদ্বাদ_ জৈন-শাস্ত্রের প্রপাদ 
তত্ব ৫৭--৫৮। ৭৭--৭৯) 

২২৫--২২৬) স্যাগ্থ'দে'এষং 

নৈকশ্মিরসম্তব1ৎ-+ মেদাস্তু 
হজ সামগ্রশ্য-সাধন বিহ্কে 

২৪১--২৪২ 

হ। 

হরিকেশ ১১৬ 

ছরিণগমেষী ৬, ৯৮ 

হইরিসেন ১৮৪--+১৮৫ 

হম্তী-তাহাদের পালন, ধৃচ- 

করণ, শিক্ষাদান? এরন্ডা5 

৪২২--৪৩৬; ধৃত ফা বার 

প্রণালী 

পরীক্ষা ও স্বান্থা-ঝবিগান 

৪৩৪--৮ ৪০৬ 

হন্তীন ১২৭ 

হত্ঠীপাল ১*৭ 

৪৩০ ---৪৩৪ ; 



৪৬২ ভারতধর্ধ ৷ 

হস্তাধাক্ষ ৪২৩, ৪৩৩--৪৩৬॥  গৃছ-বাবস্থা ৪৩৫; হ্ত্তীর একা ১৬) সর্বা-ধর্শ মূল 

তাহার কর্তবা ৪৩২) তাহার স্থাস্বারক্ষা এবং শরীর. ২৪7 ব্রাঙ্গগাশধর্মম পরষ্টব্য। 

অধীনস্থ. কর্মচারিগণের পালন সঙ্থন্ধে বিবিধ ব্যবস্থা! হিলব্র/ণট-_অর্থশান্ত্রের রচনা- 
ফর্তবোর বিষয় ৪৩২ ৪৩৬ বিষয়ে ২৫ | 

৪৩৩) হন্তি সংগ্রহ বিধয়ে হাণ্টার__তারতের চিকিৎসা ছয্নেন.সাং--মোগীয় নগর সনথান্ধ 

তার বাবস্থা! ৪৩৩; তস্তীর বিজ্ঞান বিষয়ে ৪৭১ অভিমত ২৭৪ 

শিক্ষাদান এবং বিভাগাদি ছারুপ-অল্-রলি৭-_ হিন্দু-ভিষক হেমচন্ত্র-স্থণি ৫১; জৈনগরান্থকার 

».. থাবস্থার় তাচার কৃতিত্বের ' প্রসঙ্গে ৪৯১--৪০২/ তাহার ৫২7 চচ্জাগডপু সম্বস্থা ২৭৯ 

পরিচয় £৩৩; উস্তিপরীক্ষ রোগনিবারণেহিম্কুভিকের  নন্দবংশের উচ্ছেদ সম্বন্ধে ২৫৪ 

এবং ভ্যাাদের স্বাস্থ দি কৃতিত্ব ৪০২ হোরাস-যীগুধুষ্টর আরশ 

: বিধানে স্বাছায় ব্যবস্থা ৩৩৪ হিন্দুপন্ম-উচ্কা বৌদ্ধ ও জৈন ১৮১৯ 

--৪৩৫ তৎকর্তৃক হস্তীর ধর্মের মূল ১০) তিন ধর্দের হোর্ণণ--জৈনধর্ধগ্রস্থ উদ্ধারে 

আধহার্ধ্য বিধান ৪৩৫) হম্তীর  সঙ্থন্ধ ১১) আচার-অনুষ্ঠানে_ ৬৪ ৬৫ 
৮ এগ 

০ নক ৮ 

রর পু রা টি রত. ৯২২ 
ৃ এক. নি তি, ্ ১ 

এ" তু সপ দ্যা ৮ 

1:১১, 1. হি. টিন 
৪ বে রি ৯ ক রে ক ২. নথ রী ১. 

দাস ৪ 1 ' রী নব এ রশ 

॥ কবি ) রী ১ ইট * রা | 
৯ ২ 

মাছ? আমর! গ্রথমেই অনুমান করিয়াছিলাম, অনি রে ্ারতবরথের বিবরণ 
সম্পূর্ণ করিতে সমথ' হইব। এখনও সেই সিদ্ধান্তই অক্ষুপ্র রহিল। এই যষ্ঠ খণ্ডেও ভারত- 

বর্ষের বিবরণী প্রঞ্কাশিত হইল। আর চারি থু ভারতবর্ষের ₹তিহা শেষ করিব। 

এই গ্রন্থ প্রকাশ-পক্ষে ধাহাদের নিকট হইতে পু'গি-পত্রের ও পুম্তকাদির সাহাধ্য 

পাইয়াছ, তাতাদের প্রতি আমর! বিশেষভাবে কৃতজ্ঞত| প্রকাশ করিতেছি। এ বিষয়ে 

আমাদের একজন প্রধান সাহায্যকারী--্রযুক্ত পুরাণটাদ নাহার, এম-এ-বি-এল, মহোদয় । 

গৈনপন্মুসংক্রান্ত চণ্্রাপা গ্রস্থ-সমূহ তিনি তাহার পাঠালয় হইতে আমাদিগকে পাঠ করিবার 

আন্য প্রদান করিয়াছেন) এবং গৈন-স্থাপত্য-দ'ক্রান্ত পাচ খানি *হাফটোন্ ব্রক* আমাদিগকে 

ছাপাহটত দিয়াছেন। তাহার এবংবিধ সাঞাযোর জন্ত "আমরা তার নিকট চিংণী 

রঠিলাম। আমাদের আর একজন প্রধান সাহাযাদাতা__কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল 

মঙামকোপাধার পণ্ডিত ডক্টর শীযুক্ত মভীশচন্ত্র বিস্তাভূষণ এম-এ পি-এইটচ-ডি মহাশয়। সংস্কৃত 

কলেজের লাইব্রেরী হইতে ঠিনি মূল 'অর্থশান্্র' প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদিগের বাবচারের জন্তু 
গ্রদান করায় আমরা*বিশেন উপরুত্ত হইক়াছি। তাহার সাঙাযা-ধণও অপরিশোদনীয়। কমর 
জার; ধছদের গ্্ছ-পত্রের সাহায্য লইয়াছি, ত্রাহাদিগের নিকটও আমরা চিধখণী আছি? 

ঁ ৪ 
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